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1. INTRODUCCIÓ, METODOLOGIA, FONTS I BIBLIOGRAFIA.  

 

1.1. Introducció. 

 

Aquesta tesis doctoral pretén realitzar un estudi econòmic, tecnològic i 

d’interacció social d’una societat industrial, Gas Reusense, que va produir gas a 

partir d’hulla durant més d’un segle, en concret al llarg de 115 anys, i que va 

mantenir una estreta relació amb la ciutat de Reus. És la història d’una empresa 

que va aplicar, a partir de la inversió majoritària de capital local, una de les 

innovacions més importants del segle XIX, la producció de gas, la qual cosa la va 

convertir en un símbol de progrés i de modernitat. Aquesta tesis es composa de 5 

parts que comprenen els diversos períodes històrics pels quals la societat Gas 

Reusense va travessar: els resultats econòmics; les decisions empresarials 

estratègiques; la transformació tecnològica de la fàbrica; l’evolució del carbó com 

a matèria primera; l’aparició, el desenvolupament i la decadència de l’enllumenat; 

l’expansió de la xarxa; el creixement del consum particular i l’aparició de 

l’electricitat i el butà. Bona part de l’argument de la tesis es basa en l’anàlisi de les 

relacions d’una empresa energètica local amb els habitants de la ciutat, amb 

l’òrgan rector del municipi i amb el territori. L’altra línia que considerem bàsica és 

l’estudi del comportament institucional, econòmic i tècnic de Gas Reusense davant 

dels successos socials, polítics i bèl·lics que van influir amb força en la seva 

trajectòria, fins al punt que es va plantejar, en diverses ocasions, l’aturada de tota 

la seva activitat.  

 

La tecnologia del gas va arribar a Reus a través de l’experiència viscuda, anys 

abans, a Barcelona. La indústria gasista a Catalunya va aparèixer, inspirada amb els 

models francesos i anglesos i com a conseqüència del creixement industrial, a 

partir, del redreçament econòmic del segle XIX. La seva implantació en la societat 
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catalana va ser ràpida, tot i que es tractava d’una indústria que depenia de 

l’exterior. Però l’èxit a Catalunya fou concloent, la repercussió directa de 

l’enllumenat a gas, com a millora per a la ciutat i els seus ciutadans, va fer que 

s’acceptés amb entusiasme. La indústria del gas, com a fenomen essencialment 

urbà, va arribar a Reus, la segona ciutat de Catalunya, d’una manera lògica. 

 

És una tesis que s’inclou, també dins de la branca de l’arqueologia industrial des 

d’una vessant històrica i no arquitectònica, entre d’altres motius, per l’absoluta 

manca de restes dels edificis industrials, enderrocats i absorbits pel creixement 

urbà; amb l’excepció de la xemeneia construïda per Gas Reusense per a la 

producció elèctrica, que encara es pot admirar a l’avinguda de Marià Fortuny i que 

serveix com a punt de referència de la situació de l’antiga fàbrica de gas i 

electricitat. No es tracta, per tant, de realitzar un índex de les restes materials de 

Gas Reusense, sinó que es vol escenificar l’evolució tecnològica i industrial d’un 

procés determinat: la destil·lació de l’hulla per a la generació energètica.  

 
Foto AGN: La fàbrica de Gas Reusense al 1954. Al fons, a la esquerra la xemeneia existent. 

 

També, aquesta tesis avarca altres aspectes considerats vitals per a la comprensió 

de les vicissituds d’una activitat econòmica de capital local, durant més d’un segle 
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dins de la indústria del gas catalana i espanyola. A cadascun dels diversos capítols, 

s’aprofundeix amb la creació de l’empresa i amb el seu desenvolupament, d’acord 

amb un primer criteri cronològic, i en funció de la seva relació amb els habitants de 

la ciutat, les institucions locals i altres sectors industrials. A la primera part, es 

mostra el naixement de Gas Reusense, una indústria introductora de noves 

tecnologies que va agrupar el capital com a una entitat clarament capitalista, que 

va tenir una relació directa amb els seus clients a canvi de la prestació d’un servei 

totalment nou, que els va permetre gaudir d’una energia subministrada 

directament als punts de consum. Gas Reusense va ser, alhora una empresa 

versàtil, amb capacitat d’adaptació davant la competència, fins al punt de 

participar del negoci de l’energia elèctrica i del butà. Com a subministrador 

d’energia, va intervenir en la rendibilitat i el procés productiu d’altres indústries, va 

afavorir les seves possibilitats de producció i va aportar solucions energètiques 

inimaginables abans de la segona meitat del segle XIX. Quan a la tecnologia 

aplicada per la indústria del gas, tant en la producció i la distribució, com amb les 

seves aplicacions domèstiques, comercials i industrials, s’ha realitzat una 

descripció i una constatació de les característiques dels processos tècnics de 

producció i de consum, i s’ha dedicat una especial atenció a l’enllumenat públic. 

Quan a les primeres matèries utilitzades per la indústria de gas a Reus, el 

protagonisme de la nostra història, és per a l’hulla que va ésser l’element bàsic de 

la producció de gas. Així mateix, dins de l’evolució de l’empresa a través del temps, 

es realitza un seguiment de la comercialització del producte, tant en l’evolució dels 

clients al llarg del temps com pel seu consum. A partir d’aquests paràmetres 

inicials, la tesi desenvolupa els elements històrics i tècnics que es van donar en la 

indústria del gas a la ciutat de Reus, a través de l’actuació de la societat Gas 

Reusense. També, es documenta l'inici de la indústria elèctrica a la ciutat, perquè 

Gas Reusense en va ser una part activa. És la crònica realitzada a través dels ulls de 

l’empresa reusenca de la revolució energètica que va significar l’aparició del gas i 
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l’electricitat per a les ciutats. 

 

La idea què el gas havia de ser un dels elements modernitzadors i dinamitzadors de 

la ciutat de Reus, es va concretar l’any 1853 i va prendre forma l’any 1854, en 

mans d’una societat amb capital local i va desaparèixer quan no va poder fer front 

al canvi tecnològic que s’exigia en l’últim terç del segle XX, quan el carbó va deixar 

de ser la primera matèria bàsica per a la producció de gas per les ciutats. Abans, 

durant la segona meitat del XIX, en un període molt més estable, Gas Reusense, va 

implantar i consolidar el nou enllumenat i la nova energia que canviaria els hàbits 

dels ciutadans reusencs. En la història de Gas Reusense, les dificultats per 

continuar el negoci van ser múltiples però sempre es van superar gràcies a esperit 

de supervivència que dóna allò que es considera com a propi. De fet, Gas 

Reusense, va ser una realitat econòmica, industrial i social però amb una aureola 

de romanticisme que va ser habitual en d’altres empreses gasistes locals catalanes 

i espanyoles. És això el que es vol mostrar en aquesta tesis, el desenvolupament 

d’una iniciativa industrial local, on es pugi emmirallar la història d’altres indústries 

que van tenir el gas, principalment, i l’electricitat com a protagonistes.  

 

Aquesta tesis no hagués estat possible sense l’ajuda i la compressió d’algunes 

persones, a qui agraeixo de tot cor que em donessin el seu suport intel·lectual i 

professional d’una forma desinteressada. En primer lloc volia agrair al director 

d’aquesta tesis, Dr. Pere Anguera, per haver-la regit d’una forma immillorable. 

Agraïments especials al Dr. Lluís Navarro, membre de l’Àrea d’Història Moderna de 

la Universitat Rovira i Virgili, per creure en mi i conduir-me fins al meu director de 

tesis. També un agraïment especial a totes aquelles persones, arxivers i 

bibliotecaris, que m’han permès accedir d’una forma fàcil a les fonts documentals 

i, en particular, a Anna M. Bragulat que des de l’arxiu de la Fundació de Gas 

Natural sempre ha tingut una paraula d’ànim per mi. També tinc el deure d’agrair, 
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als dirigents de l’actual Gas Reusense i als dirigents de la desapareguda Gas 

Tarraconense, el préstec de la documentació empresarial que encara posseïen 

sobre la producció de gas a Reus. Hi ha d’altra gent a la que necessitaria agrair el 

seu suport i interès per aquesta tesis, però la llista seria força llarga com per 

detallar-la aquí, ells saben qui són i sinó jo els hi recordaré personalment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Introducció.  Pàgina 14
 
  

1.2. Hipòtesis de la investigació. 

 

Els estudis realitzats fins a la data sobre les fàbriques locals de gas creades el segle 

XIX a les ciutats tarragonines presenten llacunes importants, degut a l'escassetat 

de publicacions sobre aquest tema. A més, les publicacions existents, pateixen de 

lleugeresa i de manca de profunditat, encara que serveixen com a punt de partida 

per l'inici de la l'activitat investigadora que es pretén efectuar. L’interès per aquest 

tema de tesi prové, entre altres raons, per la dispersió i la carestia de dades que es 

van percebre en un primer moment. Altres raons tenen a veure amb la 

importància de la introducció d'unes indústries amb una nova tecnologia que, en 

un primer moment, es van crear per produir energia per l'enllumenat públic de les 

ciutats tarragonines més rellevants al segle XIX. Un altre vessant atractiva ha estat 

concretar com aquestes empreses van néixer a partir del neguit innovador dels 

industrials locals i els ajuntaments d’aquestes ciutats. La investigació s’ha centrat 

en tot el cicle del gas produït mitjançant hulla com a matèria primera, durant el 

període, que va des de la segona meitat del segle XIX fins al segon terç del segle 

XX, quan Gas Reusense va destil·lar hulla per subministrar gas a la ciutat de Reus. 

Es a dir, segons alguns autors, el principi de l'estudi coincidiria amb els primers 

anys de la contemporaneïtat espanyola i acabaria amb l'època del “boom” 

industrial espanyol. L'estudi comença a partir de la definició dels condicionants 

polítics, socials, econòmics i tècnics que van envoltar la creació de Gas Reusense, la 

primera indústria gasista de les comarques tarragonines, fundada a la ciutat de 

Reus. 

 

Diverses raons ens han portat a escollir aquesta societat, com a paradigma d’altres 

societats locals creades per el subministrament de l’enllumenat públic de gas, 

arreu tant de la província de Tarragona com de Catalunya. Una primera raó és que 

estem parlant d’una indústria que es va establir a la segona ciutat de Catalunya, 
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pel que fa en importància demogràfica, social i econòmica. Una segona raó, com ja 

s’ha dit, és el llarg període d’activitat durant el qual es va produir gas, perquè ens 

permet veure totes les vicissituds tecnològiques, polítiques, econòmiques i socials 

que van afectar a Gas Reusense, de manera especial, al segle XX on va afrontar 

diferents reptes per tal de sobreviure com a empresa perquè va ser capaç de 

superar dues Guerres mundials i una Guerra civil. Un tercer motiu, és la 

consideració que la vida d’aquesta societat esdevé paral·lela al procés de 

modernització de la indústria catalana, en primer terme, i en general a l’espanyola. 

Dins d’aquesta dinàmica innovadora de la tècnica i la indústria, una quarta raó per 

centrar l’interès en Gas Reusense és que, també, es va implicar i va obrir una nova 

línia de negoci, encara que breu, la producció i la distribució d’energia elèctrica. Un 

motiu d’especial rellevància, i que es comú a tota la indústria de l’època, és que el 

combustible bàsic és el carbó i que aquesta matèria primera es va utilitzar a la 

producció de gas, preferentment l’hulla. El carbó esdevé un element simbòlic de la 

Revolució Industrial europea i per a la indústria del gas, l’hulla seria la sang i l’or, la 

vida i la riquesa. Les fluctuacions del preu de l’hulla i la seva disponibilitat van 

repercutir directament en els resultats de les empreses gasistes. La 

comercialització del gas butà, a partir de l’any 1960, és una de les altres situacions 

a analitzar perquè va significar el pas previ que va donar Gas Reusense abans de la 

venda dels seus actius, de producció i de distribució de gas, a La Catalana de Gas y 

Electricidad. Es pot dir que, malgrat la finalització de la producció i la distribució de 

gas el 1969, la petjada d’aquesta indústria local encara existeix i perdurarà en la 

història de la ciutat i si això no fos així es pretén que aquesta tesis en pugui fer 

memòria. 

 

La importància d’aquesta tesis rau en el fet de ser la primera que estudia, d’una 

forma sistemàtica i contínua, una empresa productora i distribuïdora de gas 

canalitzat. Aquesta investigació aporta llargues sèries de dades sobre el preu del 
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carbó posat a peu de fàbrica, del cost del fluid de gas i l’elèctric, de l’evolució del 

consum per mercats i de la producció que podran utilitzar altres investigadors que 

tractin sobre la indústria del gas, en particular, i del mercat energètic en general. 

També, aporta la dinàmica econòmica i tecnològica de l’empresa que comparteix, 

en molts casos, similituds amb la resta de la indústria energètica que depenia del 

carbó com a matèria primera. En un intent de no crear una visió excessivament 

interna de Gas Reusense, s’ha evitat caure en un efecte de descontextualització 

històrica de la indústria del gas. D'aquesta forma s'han considerat fets ineludibles 

com que el naixement d'aquesta nova energia està directament relacionada amb 

les conseqüències originades per la Revolució Industrial, l'aparició de l'electricitat 

com el substitut de l'enllumenat de gas, els efectes de la Primera guerra mundial, 

la col·lectivització de les fàbriques de gas de Catalunya durant la Guerra Civil 

espanyola, la postguerra, la substitució del carbó per altres matèries primeres en la 

producció de gas canalitzat, dins del període denominat com el “desarrollismo” 

espanyol. 

 

Des del punt de vista institucional és essencial la relació de Gas Reusense amb 

l’Ajuntament de Reus, perquè aquest ens local li va atorgar primer la concessió 

total per al subministrament de gas a la ciutat i, després, la concessió parcial per al 

subministrament d’energia elèctrica. Tant amb la vessant del gas com amb la de 

l’electricitat, el contacte més important entre els dos organismes va ser el de 

l’enllumenat públic. Durant molt de temps l’Ajuntament, com a part promotora de 

la creació d’una indústria de gas per a l’enllumenat públic, va protegir l’activitat 

gasista a la ciutat de Reus. Des d’un punt comercial constatem la necessitat 

empresarial de generar l’estabilitat entre l’oferta energètica i la demanda social, la 

qual cosa no sempre va succeir. L’equilibri entre els costos de producció, la qualitat 

del gas i el seu preu, van estimular una relació estable entre el subministrador i el 

consumidor. En definitiva, la creació de vincles sòlids entre els agents que 
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representaven l’oferta i la demanda va consolidar com a energies habituals, primer 

el gas, i més tard l’electricitat. La importància d’aquests agents, de l’empresa de 

gas i dels consumidors de caràcter públic o privat, en l’activació de la demanda 

queda fóra de tot dubte. Gràcies en aquesta demanda Gas Reusense, després dels 

primers anys d’implantació, va obtenir beneficis de l’enllumenat i dels motors de 

gas. Des d’una vessant industrial, els motors a gas van ser, durant la segona meitat 

del segle XIX, majoritaris en la producció de força, en tots els processos productius 

que no necessitaven una potència excessiva. I és per tot això, que l’estudi dels 

motors de gas, el seu auge i el seu ràpid declivi, formen part d’aquest treball. Les 

relacions entre la indústria i el seu entorn, se circumscriu dintre de la sociologia de 

la tècnica i la ciència. Però en si mateixa, la producció de gas va comportar una 

indústria paral·lela de creació dels útils i dels aparells necessaris per a la generació 

i el consum de gas. De la seva innovació, va dependre en gran mesura el 

desenvolupament del gas canalitzat, com a energia bàsica de consum. L’aplicació 

d’aquestes innovacions en la societat reusenca va determinar, en gran part, la 

resistència de l’enllumenat públic i particular de gas enfront de l’elèctric i 

l’establiment del concepte de qualitat tèrmica en les aplicacions domèstiques a 

gas.  

 

Amb l’anàlisi de Gas Reusense, una empresa energètica de llarg recorregut, també 

es pretén provar com els fets socials, polítics i tecnològics externs a Gas Reusense 

van influir de manera directa amb el seu desenvolupament empresarial, perquè es 

tractava d’una indústria que va tenir una gran dependència de les importacions de 

tecnologia i de matèries primeres. La dependència tecnologia queda demostrada 

en la figura de William Richards que, provinent de la Catalana de Gas, es va 

convertir en el nexe entre Gas Reusense, la pròpia Catalana de Gas i l’estranger. 

William Richards és el cas paradigmàtic del tècnic estranger que va participar 

activament, en l’inici de la indústria del gas a Catalunya, en la posada en servei de 
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diverses fàbriques catalanes. La dependència de l’hulla anglesa va quedar palesa 

en la qualitat de la producció, que va baixar de manera directa amb la utilització 

d’altres tipus de carbó i, també es va reflectir en el preu del gas, quan l’hulla va 

escassejar o el seu preu va augmentar de forma considerable.  

 

Amb la reconstrucció tecnològica i econòmica de Gas Reusense tenim una pauta 

per a l’estudi d’altres d’indústries energètiques locals de les ciutats catalanes i 

espanyoles de tipus mitjà, perquè totes elles comparteixen molts trets comuns. 

Entre aquestes pautes, com la indústria del gas produït per la destil·lació del carbó 

d’hulla depenia, en gran mesura, de l’expansió continuada i que l’estancament 

d’aquest creixement generava problemes a les empreses que comercialitzaven gas, 

entre elles, Gas Reusense. Les empreses que formaven part de la indústria del gas 

a Espanya, es van veure limitades, principalment, en la seva expansió per la manca 

de beneficis suficients, de tal manera que difícilment es va fer atractiva la inversió 

de grans capitals en altres ciutats. En aquesta falta de beneficis, s’hi varen afegir 

els problemes tècnics per al subministrament de gas a grans distàncies. Un altre fet 

característic de la indústria del gas va ser, que a partir de les primeres dècades del 

segle XX, el consum particular –domèstic, comercial i industrial- van merèixer una 

atenció especial, perquè va ser el destí final de gran part de la producció de gas i 

des d’on es van generar la majoria d’ingressos. L’enllumenat públic de gas va 

entrar en franca decadència. Desprès de la Guerra civil el mercat domèstic va 

consumir més de les tres quartes parts del gas produït. Aquest mercat domèstic 

del gas, van patir una doble competència: primer de l’electricitat i, més tard, del 

gas butà ja que l’expansió d’aquestes dues energies es van estendre tant a les 

poblacions urbanes com a les de caràcter rural. Com van fer d’altres empreses, Gas 

Reusense van participar en els dos negocis en un intent de no perdre quota del 

mercat energètic però en ambdós casos va fracassar. Altres trets comuns van ser la 

greu incidència que la fluctuació de l’hulla tenia sobre el compte de resultats de les 
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empreses i que de manera directa afectaven a l’evolució tecnològica de les 

fàbriques al no aconseguir els recursos necessaris per a la seva innovació. En el cas 

de Gas Reusense, l’endarreriment tecnològic es va veure agreujat per culpa de 

decisions empresarials errònies.   

 

Aquesta tesis intenta donar resposta a algunes de les preguntes que no s’han 

resolt als diversos estudis realitzats sobre la indústria del gas a Espanya, sempre 

des de la perspectiva d’una empresa gasista amb l’entitat suficient que li confereix 

el haver estat creada en una ciutat de dimensions mitjanes. La història de la 

indústria gasista, especialment, del segle XIX sobre el conjunt de ciutats de l'estat 

espanyol es troba en una situació de dèficit.  Aquest fet es degut a la dispersió de 

les dades relacionades amb al subministrament de la matèria primera, amb el seu 

tractament, amb la producció posterior d’energia i amb els consums de gas. Si fem 

referència als treballs històrics sobre les ciutats catalanes del segle XIX amb gas, 

trobem un nombre reduït d'estudis. Aquests es realitzen des de diferents 

perspectives però on, per regla general, només destaquen els reculls històrics de 

caire commemoratiu. La història industrial moderna i contemporània ha estat 

moltes vegades oblidada i exclosa dels àmbits d'investigació i aquesta tesis pretén, 

també, conscienciar que la realització d’una història industrial exhaustiva des de 

l’estudi interior de les empreses, és a dir, des de a dins cap en fora, és possible i és 

necessari. La història de les indústries del segle XIX de les nostres comarques, i 

d’Espanya, tret dels molts innovadors estudis de Jordi Nadal i els seus deixebles i 

de Francesc Cabana, està pràcticament per fer, per la falta d'una tradició 

historiogràfica que tracti els temes que fan referència a l'evolució tecnològica i les 

seves connotacions socials. Aquests temes, gairebé sempre, s'han tractat des d’un 

punt de vista genèric i global, sense prestar l'atenció adequada a com s'insereixen 

els avenços tecnològics en l'àmbit local i més concretament en comunitats de 

dimensions mitjanes. 
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 1.3. Objectius de la tesis. 

 

L'objectiu genèric de la tesi és donar a conèixer com una nova tecnologia i una 

indústria de generació d'energia s'integra dins d'una comunitat, tot aconseguint en 

un primer moment un important avenç per al servei públic de la ciutat. En concret, 

es tracta el cas de la societat gasista creada a Reus, però també s’efectuen 

referències, per comparació, amb les fàbriques creades a d’altres ciutats del Camp 

de Tarragona, com són Tarragona i Valls. La creació d'aquestes indústries i la 

distribució del gas s’examina des de diverses vessants, totes elles interconnectades 

entre sí. Així, investiguem sobre l'evolució tecnològica en la producció de gas a 

partir de la destil·lació del carbó d'hulla, sobre la qualitat i el volum de la producció 

de gas, sobre els criteris que es tenen en compte a l’hora d’instal·lar xarxes al 

carrer, sobre els consums domèstics, sobre la introducció del gas dins del mercat 

industrial i, en especial, sobre l’enllumenat públic. L'estructura d’aquesta tesi 

avarca diferents apartats que conflueixen en Gas Reusense: el tecnològic, 

l'econòmic, el del mercat energètic reusenc i el de la competència amb d’altres 

productes energètics. Tots aquests components relatius a l’empresa reusenca es 

mostren sense oblidar el context històric on es desenvolupen. 

 

Els objectius principals de la tesis són els de proporcionar la història perllongada 

d’una activitat industrial important per a l’evolució de l’energia, amb l’aportació de 

llargues sèries relacionades amb l’evolució del preu del gas, amb el preu de l’hulla 

com a primera matèria, amb els beneficis de la societat, amb el deute municipal 

respecte al seu consum, amb l’immobilitzat de l’empresa, amb el 

desenvolupament de la xarxa i amb els moviments de la cartera de clients, entre 

d’altres. Es vol que totes les dades sistematitzades que s’aporten serveixin de 

referent per a l’estudi d’altres empreses gasistes de caire industrial. Així mateix, un 

altre objectiu es presentar les reaccions de Gas Reusense, davant dels fets històrics 
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que van influir d’una manera important en el seu procés empresarial i tecnològic, 

com a exemples per a l’anàlisi d’altres iniciatives industrials del mateix ordre i que 

depenien d’una tecnologia importada i unes matèries primeres de difícil adquisició. 

Per una altra banda, s’ha de fer èmfasi que aquesta tesis vol defugir dels tòpics 

amb els quals s’han realitzat altres estudis sobre les empreses de gas a distintes 

ciutats i que, lluny de buscar sèries llargues de dades que poguessin explicar els 

canvis econòmics i tecnològics, han utilitzat pinzellades històriques per donar una 

visió, moltes vegades esbiaixada, de la indústria gasista a l’estat espanyol. Però de 

totes maneres aquestes pinzellades inconnexes han tingut la seva importància en 

indicar, en moltes ocasions, el punt de partida per a la recerca de noves dades, què 

amb major continuïtat ratifiquessin els resultats històrics de la tesis. Un altre 

objectiu és mostrar com el nexe entre La Catalana de Gas i Gas Reusense va ser 

constant al llarg de tot el temps que Gas Reusense va produir i distribuir gas 

canalitzat a la ciutat de Reus. La Catalana de Gas va ser un referent en la creació, 

l’any 1854, de la fàbrica de gas i el 1969 va recollir les despulles d’una fàbrica que 

havia mort lentament.   

 

Aquí es pretén explicar la gènesis, la implantació, el creixement i el declivi d’una 

empresa que va aglutinar els moviments, els avenços i retrocessos d’una indústria 

moderna que va revolucionar els serveis energètics públics i privats de la societat, 

tot prenent com a model els avenços industrials que es donaven als estats 

europeus més desenvolupats. L’àmbit d’actuació de Gas Reusense se circumscriu, 

únicament, a la ciutat de Reus perquè mai, malgrat que alguna vegada es va 

pensar en la ciutat de Tarragona, va subministrar gas a cap altra ciutat. Dins de la 

tesis, justificarem com la innovació tecnològica en el camp de l’energia va influir 

directament en les estratègies econòmiques de la societat gasista. També, de 

quina manera el desenvolupament de la tècnica gasista va transformar l’espai 

públic i el privat, primer, quan es va aplicar a l’enllumenat i després, quan va donar 
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resposta a les necessitats energètiques domèstiques i industrials.  

 

Un altre motiu específic de la tesis estudia la relació existent entre Gas Reusense i 

el consistori reusenc. A partir de l’any 1853, l’ajuntament de Reus va actuar com 

catalitzador de la innovació que significava aplicar el gas en l’enllumenat públic i va 

generar el clima necessari perquè els principals industrials i contribuents de la 

ciutat assumissin aquest repte i creessin Gas Reusense. Una vegada generades les 

infraestructures necessàries per la producció i el subministrament de gas a la 

ciutat, l’Ajuntament es va convertir en el seu primer client, durant molt de temps 

el seu consumidor més important i en el seu principal deutor. El consumidor més 

significatiu, com és evident, degut a l’enllumenat públic de gas i també el deutor 

més rellevant per culpa de les sempre exigües arques municipals. L'Ajuntament de 

Reus va actuar com a supervisor de l’activitat de Gas Reusense, entre d’altres 

motius, pel seu impacte sobre el territori i els seus habitants però especialment 

per haver-li atorgat la concessió municipal de l’enllumenat públic.  

 

Des de el punt de vista econòmic, existeixen dos aspectes principals que 

relacionem entre ells: els resultats econòmics de la societat i les inversions 

realitzades per millorar la rendibilitat i les seves infraestructures. La seva explicació 

forma part, també, dels objectius de la tesis. Els beneficis d’aquesta iniciativa 

privada mai van ser espectaculars, com en quasi tota la indústria del gas 

espanyola, i no es van poder acumular perquè, en molts casos, s’havien de 

reinvertir per millorar la rendibilitat, les infraestructures i per aconseguir 

l’expansió de la xarxa i de la producció. El recurs més utilitzat per a la inversió en 

infraestructures, com la creació de la central elèctrica, va passar per l’ampliació de 

capital. La relació entre la capacitat econòmica dels mercats energètics i la 

tecnologia va ser rellevant, de tal manera que les innovacions en els mercats 

domèstic, comercial i industrial varen influir amb l’augment dels abonats i del 
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consum. La fàbrica és, en si mateixa, també un dels objectius primordials de la 

tesis, perquè va ser uns destins principals de les inversions de l’empresa. La fàbrica 

s’analitza des de punts de vista diferents  que comprenen aspectes com la ubicació 

d'aquesta factoria,  respecte del conjunt de la ciutat; el grau de novetat 

tecnològica que va significar la primera fàbrica (comparació amb altres 

instal·lacions de l'estat), l'eficàcia del binomi comprés entre el tipus de carbó 

destil·lat i el sistema de producció de gas, la incidència directa de la Guerra Civil, 

els encerts i els errors tecnològics que van transformar la factoria, i d’altres fets 

que la varen afectar, i que ens ajuden a construir una visió coherent de l’evolució 

de la fàbrica. 

 

L’evolució tècnica de les infraestructures de Gas Reusense es va realitzar en 

moments concrets, quan van coincidir la necessitat de millora tecnològica i la 

possibilitat d’obtenir els recursos econòmics. L’adaptació tecnològica de la fàbrica 

va ser eficaç fins l’any 1935, quan es van instal·lar uns nous forns anglesos de 

dubtosa rendibilitat, que es van deteriorar amb els efectes de la Guerra Civil 

espanyola. Després d’aquest conflicte bèl·lic, les necessitats d’adequació i de 

renovació de la fàbrica i de la xarxa de distribució van ser imprescindibles. Les 

infraestructures de Gas Reusense van quedar molt malmeses com a conseqüència 

dels bombardejos, que van afectar els forns de destil·lació de l’hulla i els van deixar 

pràcticament, inservibles i també la xarxa de distribució que presentava múltiples 

fuites de gas. Durant la postguerra, es van modernitzar els elements que 

conformaven la fàbrica, amb un resultats gens encoratjadors. També, forma part 

dels objectius d’aquesta tesis, l’explicació de les conseqüències de les decisions 

tècniques de la direcció de Gas Reusense, que no sempre van ser les adequades. La 

incapacitat tècnica i econòmica d’adaptar les infraestructures de Gas Reusense van 

desencadenar la venda, l’any 1969, dels actius de la producció i subministrament 

de gas canalitzat a la companyia Catalana de Gas y Electricidad. 
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El consum particular –domèstic, comercial i industrial- mereix una atenció especial 

en aquesta tesis perquè, a partir del segle XX, va ser la principal font d’ingressos de 

Gas Reusense. En un primer moment, el fet que el gas fos un article energètic car 

va limitar la seva difusió. Una de les prioritats de les indústries gasistes va ser el 

control del preu, per tal d’ajustar-lo a les possibilitats econòmiques de la majoria 

dels usuaris, de manera que resultés atractiva la relació bàsica qualitat - preu. 

Malgrat que en els seus inicis, estava considerat com un article de luxe que només 

feren servir les capes socials benestants, durant les primeres dècades del segle XX 

es va generalitzar el seu consum dins de l’àmbit domèstic degut, també, a què, 

tècnicament, es van millorar els aparells que consumien el gas a les llars i als 

comerços i les indústries. 

 

Un altre objectiu important de la tesis rau en l’estudi de la implantació de la 

competència energètica a la ciutat de Reus. L’electricitat que va aparèixer, a Reus, 

amb el segle XX i que es va desenvolupar en les dècades següents, va fer trontollar 

les estructures de la indústria del gas a la ciutat. Gas Reusense davant de la seva 

aparició va reaccionar amb celeritat i va participar en aquesta nova línea de negoci, 

perquè va crear les infraestructures necessàries per la producció i la distribució 

d’electricitat. Però aquesta estratègia, de participació amb el negoci elèctric per 

continuar amb el control energètic de la ciutat, va topar amb la competència d’una 

altra empresa elèctrica, la Electra Reusense. Els motius del ràpid abandonament de 

la producció elèctrica per part de Gas Reusense i les seves conseqüències formen 

part d’una altre aspecte que s’analitza en aquesta tesis, perquè a partir d’aquest 

moment la competència entre el gas i l’electricitat per convertir-se en l’energia de 

referència a la ciutat es va tornar més cruenta. A l’inici de la dècada dels seixanta 

del segle XX, l’aparició de gas butà com una energia tèrmica econòmica i de fàcil 

instal·lació a les llars, va significar un sotrac per a Gas Reusense que va veure com 
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es tornava a convertir en un producte energètic de luxe, davant dels gasos derivats 

del petroli. Per fer front al gas butà, l’estratègia de Gas Reusense, com d’altres 

fàbriques de gas catalanes, va ser la de convertir-se en distribuïdor d’aquest nou 

producte que es va introduir en la majoria de les llars d’una manera veloç. Com 

abans havia passat amb l’electricitat, Gas Reusense va voler participar del nou 

negoci energètic, però sense abandonar la producció de gas. Malauradament, 

aquest seria l’últim moviment comercial de l’empresa original. Gas Reusense el 

1969, va deixar de produir gas i només va quedar com una empresa 

comercialitzadora dels gasos derivats del petroli. La producció de gas va passar a 

mans de Catalana de Gas y Electricidad que amb la creació d’una nova fàbrica i la 

realització de les inversions necessàries en la xarxa va mantenir, a Reus, un 

subministrament de gas canalitzat amb la suficient qualitat i quantitat que el 

creixement de la ciutat demandava.  

 

Per últim dir, que per una altra banda, la manca de fonts, per culpa de la 

desaparició de gairebé tota documentació corresponent als treballadors justifica 

que aquesta tesis no concreti la seva evolució social i material. Encara que forma 

part de les diverses disciplines que conflueixen en l’arqueologia industrial, el factor 

humà relacionat amb l’activitat productiva directa del gas ha estat un element que 

ha quedat fora d’estudi, en no poder donar-li una coherència i una dinàmica 

constant a través del temps, durant els 115 anys de producció de gas. Però, això si, 

les dades que han arribat a les meves mans sobre les vicissituds de treballadors i 

accionistes relacionades amb l’empresa han quedat reflectides al llarg dels capítols 

d’aquesta tesis, sempre defugint de personalismes excessius. La recuperació de la 

memòria del treball, a partir del seus actors, seria motiu per una altra línia 

d’investigació ja prou important per si mateixa.   
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 1.4. Metodologia i tècniques d’investigació. 

 

Des d’un plantejament metodològic simple però exhaustiu, amb aquesta tesis es 

donen a conèixer les diverses vessants que va afectar i que van influir la trajectòria 

d’una empresa productora i subministradora de gas. Es per aquest motiu que s’ha 

seleccionat i ordenat, d’una forma temàtica i cronològica, les dades obtingudes 

sobre les interaccions de l’empresa Gas Reusense amb les institucions reusenques, 

amb la tecnologia i la tècnica del gas, amb les primeres matèries, amb els altres 

costos de producció, amb el preus del fluid, amb la competència energètica i amb 

els seus clients a la ciutat.  

 

En gran part, la tesis té un caràcter narratiu sense obviar els aspectes descriptius i 

reflexius que són imprescindibles per a la interpretació de la història. La informació 

ingent que s’aporta procedeix, principalment, de fonts arxivístiques locals, de la 

documentació recuperada de la desapareguda Gas Tarraconense, de l’encara 

existent societat Gas Reusense i de l’arxiu de Gas Natural. Totes aquestes fonts 

s’han complementat amb una bibliografia general i una d’específica del món del 

gas i de l’electricitat, amb publicacions especialitzades – revistes i reculls 

estadístics - i amb diaris locals del període que comprèn la vida de Gas Reusense 

(1854-1969). Les dades obtingudes mitjançant fonts de caràcter més personal 

s’han tractat amb la màxima objectivitat possible, per tal de no desvirtuar les línies 

utilitzades en la confecció d’aquesta tesis. La presentació d’aquesta tesis, no és 

només, una distribució del text d’una manera ordenada i cronològica, sinó que 

també s’ajuda en la seva presentació formal amb una selecció del material gràfic 

trobat, que te una relació directa amb la producció del gas i les seves aplicacions a 

la ciutat de Reus, i amb una sèrie de quadres estadístics que acompanyen el text 

de la tesis, com a suport informatiu del context representat i com a conclusions 

visuals més directes i comprensibles. 
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Per determinar la situació històrica, on s’ubica el tema d’aquesta tesi, s’ha 

consultat part de la bibliografia generalista existent. Una visió general del segle XIX 

és imprescindible, per no caure en una simplificació estructural del tema i veure 

amb els ulls de l'època la nova realitat tecnològica. La bibliografia general amb la 

qual s’ha treballat, s’ha seleccionat des de les biblioteques del Centre de Lectura 

de Reus, la municipal de Tarragona, la biblioteca de Catalunya i les de les 

universitats Rovira i Virgili i la de Barcelona. La primera selecció bibliogràfica 

realitzada ens situa dins l’època, en uns espais determinats, des de diverses 

vessants que inclouen els aspectes socials, econòmics, polítics, tecnològics i 

industrials. Un segon pas, de la selecció bibliogràfica ha estat la introducció en 

aspectes més específics del tema de la tesi així com, la recerca de les últimes 

novetats que facin referència, de forma més propera, a la investigació que ens 

ocupa. Tota aquesta bibliografia temàtica s’ha seleccionat als centres abans 

esmentats, des de la bibliografia existent a l’arxiu de Gas Natural, els llibres 

específics trobats i prestats per l’antiga Gas Tarraconense, mentre que d’altres 

llibres que m’han arribat a partir dels préstecs personals. 

 

La poca bibliografia que existeix sobre la història de la indústria del gas a 

Catalunya, ha plantejat una sèrie de dificultats en l'inici d’aquesta tesis. La 

historiografia catalana presenta mancances a l’hora de resseguir la història sobre 

l'evolució industrial a Catalunya. Sovint succeeix que es delimiten els diferents 

aspectes que encerclen la realitat del home i la seva relació amb la tecnologia; 

d'aquesta forma trobem que s'han realitzat interessants retrats dels industrials 

catalans però, de vegades, amb una certa aurèola de messianisme. Altres vegades 

s'ha tractat la indústria catalana com un cas excepcional dins de l'economia 

espanyola, però s'ha oblidat el context històric europeu i d'aquesta manera no s'ha 

pogut situar al lloc que li corresponia. Un fet, també, freqüent és el d'aïllar la 
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indústria del context social que l'envolta, que la fa nàixer i que, sobretot, l'empeny 

endavant. Però aquestes dificultats, s’han superat a partir de l’anàlisi acurat dels 

referents existents.  

 

Quan a les fonts més enriquidores de la situació de Reus durant l’existència de la 

producció de gas a la ciutat, a partir d’una empresa local, han estat Pere Anguera i 

Nolla –el director d’aquesta tesis- que amb les seves publicacions sobre el segle XIX 

i com a coordinador de la Historia general de Reus ha estat un autor imprescindible 

per a situar Gas Reusense dins del context de la ciutat. Per complementar la visió 

històrica del Reus del segle XX, he utilitzat les publicacions d’Albert Arnavat i de 

Montserrat Duch. Altres testimonis contemporanis han estat un important 

referent, cal destacar, a Jaume Fort i Prats que amb els seus Anales de Reus desde 

1860 a nuestros días. (1860-1920) i el dietaris publicats entre els anys 1923 i 1935 

dona la seva visió coetània de Reus. Una altra font sovint consultada per situar fets 

rellevants de la història de la ciutat ha estat el Diario de Reus. 

 

De la bibliografia específica sobre la industria del gas, el referent més vàlid i 

enriquidor per prendre com a referència, ha estat el llibre de Mercedes Arroyo  

Huguet : "La indústria del gas en Barcelona (1841-1933)", publicat a partir de la 

seva tesis doctoral, que explica amb claredat els mecanismes econòmics, 

industrials i tecnològics utilitzats per les empreses gasistes de Barcelona, tot i que 

en alguns aspectes han estat matisats per l’experiència registrada a la ciutat de 

Reus. Per l’inici d’aquesta tesis s’ha utilitzat, com no podia ser d’una altra manera, 

l’opuscle commemoratiu del Centenari de Gas Reusense escrit, el 1954, per Josep 

Banús i Sans i el llibre sobre la història del gas a Reus fins al 1985, escrit per Josep 

M. Olivé i Solanes. També, trobem altres monografies específiques sobre la 

producció de gas a altres ciutats catalanes com són els casos de Tarragona, Valls, 

Vilafranca del Penedès i Sabadell. Els estudis sobre la indústria del gas a altres 
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ciutats espanyoles, com València, Santander, Màlaga i Múrcia, que formaven part 

de la Compañía Española de Gas, S.A. (CEGAS), a més de Castelló de la Plana, 

Alacant i Sevilla, també, s’han pres en consideració. El fet que gran part de les 

publicacions històriques s’hagin realitzat des del punt de vista de constatació de 

l’existència de gas a la ciutat i no des de l’aprofundiment de les societats gasistes 

com a entitat econòmica i industrial, no treu que prenem la bibliografia anterior 

com un important complement comparatiu d’aquesta investigació. 

 

Després d’haver treballat amb la bibliografia existent sobre la fàbrica de gas de 

Reus, el pas següent va ser fer l’anàlisi de la documentació conservada als arxius 

públics. En aquesta recerca es va presentar l’inconvenient d’una certa dispersió 

documental, que va complicar l’accés a les dades d'una manera sistemàtica i va fer 

necessari la consulta de diversos arxius, tant de caràcter públic com personal o 

empresarial. En primera instància es van consultar les Actes municipals de Reus, 

per copsar les primeres relacions del municipi amb la empresa encarregada de 

l'enllumenat públic i concretar els antecedents de la seva creació. Al mateix temps, 

la consulta dels protocols notarials ens va obrir les portes al coneixement de les 

condicions en què es van establir els contractes entre l’Ajuntament de Reus i Gas 

Reusense, els estatuts que havien de regir la societat gasista, els requisits acordats 

per a la construcció de la fàbrica de gas i els diferents moviments de capital que es 

van efectuar dins de l’empresa. Aquest treball inicial s’ha realitzat a partir del fons 

de l’Arxiu Històric Comarcal de Reus, dels protocols notarials conservats a l’Arxiu 

Històric de Tarragona i de diferents escriptures trobades a Gas Tarraconense i en 

l’actualitat dipositades en l’Arxiu de Gas Natural. Aquesta tesi també ha tingut que 

recórrer necessàriament a fonts documentals que restaven inèdites en diversos 

arxius i biblioteques que conserven un fons històric, per tal que les noves dades 

recollides serveixin per completar algunes sèries incomplertes, per donar 

explicació a la tesis i com una aportació amb la suficient qualitat i riquesa de 
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continguts. El propòsit de copsar una visió amplia del significat social, econòmic i 

tecnològic que varen representar les fàbriques del gas, ha fet imprescindible 

aquest esforç d’extreure, tant de fonts conegudes com d’inèdites una gran 

quantitat de dades, que ens han aportat la suficient claredat per estructurar la 

tesis convenientment.  

 

Les dades aconseguides s’han recollit en fitxes, que convenientment 

seleccionades, per tema i de manera cronològica, han servit per explicar els 

fonaments històrics d’una empresa energètica de llarg recorregut. Mitjançant 

programes informàtics, que hem cregut adequats, s’han generat les llargues sèries 

de dades sobre els diversos aspectes que van incidir en Gas Reusense i en la 

indústria del gas en general, com el preu del carbó i del gas, i que s’han 

representat gràficament en un intent d’apropar d’una manera més directa i visual 

el conjunt d’aquestes dades recollides.  

 

El treball més laboriós ha estat la consulta directa de les fonts d’arxiu, fet que 

queda ben palès per la gran quantitat de cites a peu de pàgina. En especial, la 

consulta de les Actes Municipals de l’Ajuntament de Reus ha estat molt lenta 

perquè en molts dels toms, corresponents al segle XIX, hi mancava un índex 

temàtic. Per reflectir les relacions entre l’Ajuntament i Gas Reusense en matèria de 

l’enllumenat públic, l’establiment dels preus del producte, les dificultats del 

subministrament i el deute municipal; s’ha fet un buidat de les Actes municipals i 

s’han contrastat, quan ha estat possible, amb d’altres fonts més properes a 

l’empresa. La documentació recollida al departament municipal de Foment, a 

partir dels Expedients d’obra ha donat els seus fruits perquè ha permès establir el 

creixement de la xarxa de subministrament de gas, els canvis tecnològics produïts 

a la fàbrica de gas, l’ampliació de les dependències i els usos de la mateixa fàbrica, 

la creació d’una factoria productora d’electricitat, les llicències per a la instal·lació 
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de motors a gas, entre d’altres, fins i tot s’ha pogut constatar el procés de 

tancament de la fàbrica de gas de la rambla d’Aragó i el naixement d’una nova 

fàbrica, amb una nova tecnologia, situada a la partida del Burgaret de Reus. També 

a partir dels expedients de Foment s’han obtingut les dades suficients per mostrar 

el canvi tecnològic produït en l’enllumenat públic, el pas del gas a l’electricitat. A 

partir de 1900 i fins el 1964, les dades sobre l’evolució de la producció de gas de la 

fàbrica, dels subproductes generats en el procés i la marxa econòmica de la 

societat reusenca, entre d’altres aspectes considerats interessats en la mateixa 

Memòria de l’empresa, s’han extret, en gran mesura, a partir de la Declaració de 

Balanços realitzats a Hisenda i que s’han pogut consultar a l’Arxiu Històric de 

Tarragona. Però aquesta important font econòmica rellevant no ha estat l’única, 

s’ha de destacar el paper de la premsa local, en especial en la primera època de 

l’empresa gasista degut a una informació menys directa i més escassa. A més, s’ha 

consultat la premsa oficial, el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, que 

durant alguns anys publicava el Balanç econòmic anual de Gas Reusense. 

 

La recerca de dades sobre la indústria del gas, durant l’època de la Guerra civil 

espanyola ha resultat poc productiva, només l’arxiu de Gas Natural ha aportat la 

informació suficient com per mostrar el funcionament de la indústria del gas 

catalana, una vegada agrupada i dirigida des de la Generalitat mitjançant 

l’organisme denominat Serveis de Gas Unificats de Catalunya (SGUC).  Les Actes 

Municipals del Comitè antifeixista (1936-1937) i les anomenades del Período Rojo 

(1937-1938), també han donat notícies sobre el funcionament de l’enllumenat i les 

empreses energètiques de la ciutat en el període bèl·lic. De l’època de la 

postguerra, diverses fonts han estat prou importants per generar un espai amb el 

suficient contingut, tan social, com econòmic i tecnològic, de tal manera que hem 

de destacar els llibres d’Actes i d’Inventari de la mateixa Gas Reusense, que 

comprenen el període entre els anys 1925 i el 1969 i les estadístiques publicades 
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pel Sindicato Nacional del Agua, Gas y Electricidad que en algunes ocasions es 

contradiuen amb les informacions que tenien com origen la mateixa empresa. Les 

memòries de l’industrial reusenc Joan Busquets i Crusat han resultat d’especial 

interès, al ser el Conseller Delegat de Gas Reusense des de l’any 1947 i mantenir 

una gran activitat en la defensa de la continuació, en els moments mes crítics dels 

anys 60, de l’empresa com a entitat local. Totes les fonts consultades en més o 

menys mesura han aportat el seu granet de sorra, i les dades, encara que en un 

primer moment semblessin aïllades, al final han format part d’un conjunt extret de 

diferents procedències, tal i com es remarca als peus de pàgina. La bibliografia 

específica consultada ha estat, entre d’altres aspectes, una ajuda per contrastar 

referències, per verificar arguments i, de vegades per discrepar; en d’altres 

ocasions per descobrir d’absències metodològiques i de continuïtat investigadora. 

 

Aquesta tesis s’ha redactat en català, la qual cosa no s’ha de considerar un fet 

excepcional, sinó conseqüència lògica del món acadèmic i personal que m’envolta, 

tot i això he volgut mantenir en castellà els textos extrets de les diverses fonts 

consultades perquè en algunes de les èpoques que avarca aquesta tesis era 

l’idioma habitual de la premsa i de molta bibliografia. A més, gairebé tothom que 

pot comprendre el català, també coneix el castellà. Els textos utilitzats de la 

bibliografia escrita en altres idiomes, com el francès i l’anglès, si que han estat 

traduïts al català. 

 

Feta aquesta última observació, i a mode de conclusió he de dir que en aquesta 

tesis s’han analitzat els diferents processos, de la manera més integrada que ens 

ha estat possible al tractar-se de l’estudi, d’una mateixa unitat econòmica i 

tecnològica però sense oblidar les interrelacions amb la societat reusenca, a la qual 

va afectar directament i, en un sentit més ampli, amb la indústria energètica de la 

qual formava part i que estava present a les ciutats més importants d’Europa. 
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1.5. Fonts documentals. 

 

Les fonts documentals que hem fet servir, per a un primer contacte amb Gas 

Reusense i la societat on estava inserida, són les Actes municipals de l'època 

tractada i la documentació de caire notarial com els protocols. De procedència 

municipal, els expedients d’obra i la documentació corresponent a l’enllumenat, 

en gran part generada per Foment ha estat de gran importància. També, la premsa 

de l'època, sobretot local, les revistes de caire industrial, les fonts de tipus 

estadístic de caràcter sectorial i altres fonts amb un origen directament 

empresarial han conformat l’essència de la documentació consultada. Les fonts 

històriques s’han dividit en tres apartats bàsics: les fonts arxivístiques; les 

bibliogràfiques, subdividides en general i específica i les fonts fotogràfiques. 

 

1.5.1. Fonts arxivístiques. 

 

ARXIU HISTÒRIC GAS NATURAL (AGN) 

• Conveni. Acord entre Gas Reusense i William Richards. Reus, 20 de gener de 

1854. 

• Debitori de la Societat Gas Reusense. Notari Fernando Gasset. Reus, 27 de 

maig de 1857. 

• Àpoca i cancel·lació del debitori anterior. Notari Fernando Gasset. Reus 8 de 

gener de 1862. 

• Escriptura de Societat  Gas Reusense. Núm. 242 Notaria de Plácido 

Bassedas,  2 d’abril de 1871. Reus.  

• Contracta Ajuntament de Reus i la societat Gas Reusense. Escriptura 

Número 586. Notari Teodoro Pedrol y Tomás. Reus, 26 de Agosto de 1887. 

• Escriptura d’augment de capital, pròrroga i reforma de Estatuts de la 

societat anònima Gas Reusense. Notari Juan Carpa y Calbó. Reus, 21 de 
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març de 1901.   

• Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz de gas, Electricidad y 

Carburo de calcio. Madrid, 1902-1921. 

• Escriptura de Reducció de Capital de la societat anònima Gas Reusense. 

Notari Antoni de Solo y de Castaños. Reus, 5 de juliol de 1912.  

• Llibre d’Inventari Gas Reusense. Anys 1925-1949.  

• Escriptura de venda. Núm. 482. Notari Gabriel Vilalta Amenós. Reus, 12 

d’octubre de 1932.  

• Escriptura d’augment de capital. Núm. 385. Notari Ramon Ballester 

Llambías. Reus, 27 d’abril de 1933.  

• Llibre d’Actes de Gas Reusense. Anys 1933-1945. 

• Correspondència Gas Reusense - Catalana de Gas. Any 1935. 

• Serveis de Gas Unificats de Catalunya. Subministrament de carbó. Anys 

1936-1937.  

• Carbó. Proveïment.  Anys 1934-1937.  

• Serveis de Gas Unificats de Catalunya.  Barcelona, 1937. 

• Serveis de Gas Unificats de Catalunya. Gas Reusense. Relació de personal 

del 1936 i del 1938. 

• Avantprojecte de les Normes per a la Intervenció dels Serveis de Gas 

Unificats de Catalunya.  Barcelona, any 1938.  

• Testimoni a instància de la Societat Anònima Gas Reusense. Còpia de 

l’escriptura de Reforma dels Estatuts de Gas Reusense. Notari Ramon 

Ballester Llambías. 31 de desembre de 1947. 

• Contracta de Gas Tarraconense amb l’Ajuntament de Tarragona. Any 1947. 

• Testimoni de l’acta de la reunió general celebrada el 27 d’abril 1952. Notari 

Miguel Guelbenzu Romano. 13 de maig de 1952. 

• Memòries de Catalana de Gas dels exercicis del 1966 al 1969. 

• Gas Reusense. Planos de las calles que la sociedad tiene canalizadas. 2 
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Volums. Anys 1855-1969. 

• Datos estadísticos técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. Publicat pel 

Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Delegación Nacional de 

Sindicatos. Anys 1930-1943. 

• Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución y 

consumo. Publicat pel Servicio sindical de estadística del Sindicato Nacional 

de Agua, Gas y Electricidad. Anys 1960-1969. 

• Llibre de matrícula dels empleats de Gas Reusense. Any 1970. 

 

NOTA: Molta d’aquesta documentació la vaig trobar en uns armaris oblidats de 

Gas Tarraconense, SA i  he considerat que el seu lliurament a l’Arxiu de Gas Natural 

era la millor opció. 

 

ARXIU GAS REUSENSE ( AGR) 

• Llibres d’actes de Gas Reusense. 2 Volums. Recullen bàsicament les 

Memòries d’aquests exercicis, la Ampliació de capital i la reforma dels 

Estatuts socials. Anys 1953-1969. 

• Llibre d’Actes de Gas Reusense. Anys 1958-1969. 

• Llibre d’Inventari Gas Reusense. Anys 1950-1969. 

 

ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE REUS (AHCR) 

• Estadístiques generals sobre població, professions, activitats, serveis 

públics. Anys 1801-1870. 

• Actes Municipals dels anys del 1853 al 1969.  

• Actes Municipals any 1854. Plec de condicions en les quals Gas Reusense 

ofereix a l’Ajuntament de Reus subministrar l’enllumenat públic a gas. Reus, 

27 de novembre de 1854.  

• Expedients d’obres. Serveis Tècnics i Foment. Anys 1854-1970. 
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• Notes quantitatives sobre diversos aspectes de la ciutat. Any 1861. 

• Foment. Enllumenat públic. Any 1865. 

• Obres i urbanisme. Conducció de gas. Any 1866.  

• Hisenda dèbits a Gas Reusense. Any 1874. 

• Foment. Informe i propostes. Any 1879. 

• Foment. Enllumenat. 

• Foment. Enllumenat públic per electricitat. Any 1883.  

• Foment. Enllumenat públic per electricitat. Any 1884. 

• Obres i urbanisme. Gas. Canvi de canonada de la xarxa gas. Any 1886.  

• Obres i urbanisme. Gas. Llicència substitució canonades gas. Any 1887. 

• Gas. Llicència substitució canonades gas. Any 1887. 

• Foment. Declaración de faroles que han de suprimirse por resultado de la 

inspección verificada, aprobada por el Ayuntamiento el 3 de Septiembre de 

1897. 

• Foment. Enllumenat públic. 80 nous fanals per als Ravals. Any 1888. 

• Foment. Motors. Anys 1890 – 1910. 

• Foment. Enllumenat públic. Plaça Prim. Anys 1891-1902.   

• Foment. Enllumenat públic. Anys 1891-1902. 

• Foment. Instal·lació enllumenat públic elèctric. Anys 1896-1917.  

• Llibre de despeses d’energia elèctrica, gas i carbó. Anys 1896-1936. 

• Foment. Pliego de condiciones para la subasta del Alumbrado público de la 

ciudad de Reus, por medio de  gas y de la electricidad. Butlletí Oficial de la 

Província de Tarragona. Dimecres, 24 de Novembre de 1897.  

• Enllumenat Plaça Prim. Anys 1897-1898. 

• Foment. Enllumenat. Planos y Memoria para la instalación de una fábrica y 

red para el alumbrado eléctrico en la Ciudad de Reus y sus afueras por la 

Electro Reusense. Latieule y Coca de San Sebastián. Reus, 12 d’agost de 

1898. 
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• Junta Local de Reformes socials. Anys 1903-1921. 

• Enllumenat públic. Contracta amb Gas Reusense. Proyecto de instalación del 

mechero Auer en los faroles del alumbrado público. Any 1904. 

• Foment. Enllumenat. Projecte de reforma de l’enllumenat públic de Reus. 

Any 1904. 

• Ordenances municipals de l’Ajuntament de Reus. Any 1904. 

• Obres i urbanisme. Registre industrial. Any 1906. 

• Substitució de l’enllumenat elèctric del carrer de Sant Joan per fanals 

d’incandescència per gas. Any 1909. 

• Enllumenat. Passeig de Mata. Any 1909. 

• Enllumenat. Pagament particular. Any 1910.  

• Enllumenat. Traspàs del servei de Gas Reusense a la Cia. Energia Elèctrica de 

Catalunya. Any 1912. 

• Projecte de línia d’Alta Tensió. Any 1912. 

• Enllumenat. Substitució sistema bombetes. Anys 1922-1923. 

• Enllumenat. Enllumenat públic carrer Jesús i altres. Anys 1924 – 1927. 

• Foment. Enllumenat públic amb fanals de gas. Any 1928. 

• Obres i urbanisme. Expedients obres. Núm. Registre 154. Any 1929.  

• Foment. Enllumenat públic elèctric provisional. Any 1930. 

• Junta Local de Reformes socials. Cens obrer. Any 1933. 

• Foment. Enllumenat públic electric. Anys 1934-1935.  

• Actes Municipals de Reus. Comitè antifeixista. Anys 1936-1937. 

• Actes Municipals “Período Rojo”. Anys1936-1938. 

• Conselleria de Treball. Memòria del 1er trimestre. Any 1937. 

• Auditoria General. Estadístiques general, interrogatoris, qüestionaris. Any 

1939. 

• Foment. Enllumenat públic. Raval Santa Anna. Any 1941.  

• Foment. Enllumenat públic Raval Santa Anna. Any 1943.  
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• Foment. Enllumenat públic. Contracte del Servei. Anys 1945-1950. 

• Estadística sobre serveis municipalitzats. Any 1949. 

• Obres i urbanisme. Comunicació d’augment de preu del gas. Any 1949. 

• Obres i urbanisme. Expediente relativo a los datos solicitados por el Instituto 

de Estudios de Administración Local, sobre los servicios municipalizados. Any 

1949. 

• Foment. Enllumenat públic. Contracta amb Gas Reusense per l’enllumenat 

públic. Any 1948. 
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PRIMERA PART: GAS REUSENSE DES DE LA SEVA CREACIÓ FINS A L’INICI DEL 
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2.  GAS REUSENSE, UNA NOVA EMPRESA PER A UNA NOVA TECNOLOGIA. 

 
Foto AGN: Vista de la fàbrica des de la riera d’Aragó a mitjans del segle XX. 

 

A mitjans del segle XIX, les turbulències socials, polítiques i econòmiques es 

barrejaven amb un període en què la Revolució Industrial s’intentava consolidar, 

encara que amb fluctuacions constants, a Catalunya.  Un esquema bàsic ens diu 

que no es va tractar d’un procés de ràpida implantació sinó d’un avenç lent i 

gradual. Els canvis en la implantació de models de producció capitalista, a 

Catalunya, s’inicien amb les mutacions prèvies sofertes per l’agricultura i el 

comerç.1 El camp català i el comerç van produir els primers capitals que es 

revertiren en la indústria. El comerç va trobar el mercat interior peninsular com a 

principal focus de consum, on introduir els excedents agrícoles i artesanals. Aquest 

procés d’industrialització, que en altres països de Europa ja estava consolidat a 

meitat del vuit-cents, fa possible que s’importessin al Principat noves tecnologies 

                                                      
1
 “(...) L’obra ingent de Vilar està aquí per recordar-nos que, des de 1715 aproximadament, la transició 

catalana cap el model de producció capitalista s’opera a partir de la intensificació i especialització dels 
cultius que va acostumar a Catalunya a produir, no per al consum, sinó per a la venda. (...)” NADAL, Jordi.: El 
fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913, Ariel Historia, Barcelona, 1975. Pàg.: 240. 
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que aplicades a la indústria significaren una autèntica convulsió. Un fenomen de la 

industrialització que es podia resumir en la superació del PIB agrícola pel PIB 

industrial, que en el cas espanyol no es produiria fins als anys 60 del segle XX 

encara que si es va produir un apropament entre ambdós, molt més accentuat a 

Catalunya.2  

 

La generació de més producte industrial a costa de l’agricultura es va manifestar 

en la distribució de la població activa. Una distribució que va provocar, en 

conseqüència, un creixement urbà en detriment del medi rural. Es per això que la 

Revolució Industrial catalana va provocar la necessitat d’espai urbà. La burgesia 

industrial com a classe social preeminent i en alça va generar un model de ciutat, 

va voler construir la ciutat-civil, la nova-ciutat i va fer desaparèixer la ciutat 

militaritzada (i la ciutat conventual). Era imprescindible una reforma urbana global 

que substituís l’entramat de carrers medievals, que generés uns nous espais, 

oberts i polifuncionals: les places (sovint, davant dels ajuntaments constitucionals) 

i els passeigs (escenaris lúdics i alhora lloc per a concentracions i manifestacions de 

masses). La reforma urbana també va incloure la creació d’uns equipaments 

col·lectius que, encara avui, es consideren fonamentals: mercats públics coberts, 

teatres, jardins, instal·lacions i dependències municipals i en  paral·lel es va 

proposar la qüestió de l’enderrocament de les muralles i la construcció de 

l’eixample. L’arrel d’aquesta reforma cal buscar-la en l’urbanisme il·lustrat del 

segle XVIII.3 Aquest procés de reforma va comportar el desenvolupament dels 

serveis urbans i alguns d’ells, com la millora de l’enllumenat, va significar 

l’adquisició de tecnologies desenvolupades a l’estranger.  

 

                                                      
2
 En el cas espanyol existeix un endarreriment més evident en relació amb l’àmbit territorial del Nord-oest 

d’Europa. A pesar d’haver-se multiplicat per set entre 1851-1855 (primeres dades més o menys fiables) i 
1931-1935, el PIB industrial espanyol continua clarament per sota del PIB agrícola en el últim quinquenni 
(0,56 a 1). L’endarreriment de la indústria es una expressió particular de l’endarreriment general d’Espanya. 
NADAL, Jordi, dir: Atlas de industrialización de España, 1750-2000. Fundación BBVA. Crítica, 2003. Pàg.: 62. 
3
 ROCA, Francesc.: Concentració urbana i transformació social dins de Història de Catalunya, Volum V, Salvat 

Editors, Barcelona, 1985. Pàg.: 96. 
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Un dels avenços tecnològics i socials que es va introduir amb les reformes urbanes, 

va ésser la producció de gas mitjançant carbó d’hulla, la qual cosa representava 

avantatges comparatives en preu i qualitat respecte a d’altres combustibles fets 

servir per a l’enllumenat públic –aspecte extern de la ciutat- i les activitats 

relacionades directament amb la creació de riquesa –el consum particular-.4 La 

primera aplicació va ser per a l’enllumenat públic i va implicar una millora amb la 

seguretat ciutadana, amb el prestigi ciutadà i grans avantatges per a els 

establiments industrials, perquè va permetre augmentar la jornada laboral. El nou 

fluid va significar per a les poblacions que l’adoptaren, un canvi en algunes de les 

seves costums quotidianes i l’adaptació a d’altres formes de vida de tal forma que 

s’incrementarien les relacions socials en aparèixer més societats de reunió 

vespertina. Altres mostres de la incorporació del gas a la ciutat, va ser l’adequació 

dels comerços, així trobem els primers aparadors il·luminats i els cartells 

lluminosos a les botigues. La majoria dels mitjans periodístics proclamaren la nova 

energia com un símbol de  progrés. La ciutat pionera, tant a Catalunya com a 

l’Estat espanyol, que va iniciar l’establiment d’una fàbrica per a la producció de gas 

a partir de la destil·lació d’hulla, va ser Barcelona al 1840. Barcelona va imitar i 

assimilar les innovacions tecnològiques que ja tenien altres ciutats europees.5 La 

producció dels primers anys es destinaria gairebé tota al subministrament de llum 

per als carrers de la ciutat. Altres ciutats espanyoles seguiren el seu exemple amb 

la intenció de no perdre el tren tecnològic i a mitjans de segle es trobaven en 

aquesta disposició ciutats com València que va construir la seva fàbrica de gas 

l’any 1843, ho va fer Cadis a l’any 1845; Bilbao l’any 1847; Sevilla l’any 1851; 

Sabadell, Gràcia, Santander i Valladolid, l’any 1852 i Reus l’any 1854. Més tard, 

altres ciutats catalanes es varen acollir a la innovació El Vendrell, l’any 1859; 

                                                      
4
 ARROYO HUGUET, Mercedes.: La industria del gas en Barcelona 1841-1933, Col·lecció «La estrella polar», 

Edicions del Serbal, Barcelona, 1996. Pàgs.: 19-21. 
5
 A França la introducció de la nova tecnologia del gas es produeix abans que a Espanya i d’una manera més 

extensa, així tenim com el 1832 ja una empresa anglesa inaugurà l’enllumenat a gas. FERNÁNDEZ, 
Alexandre: Cambio tecnológico y transformaciones empresariales: gas y electricidad en Bilbao y en Burdeos 
(1880-1920). VII Congreso de Historia econòmica. Zaragoza, 2001. 
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Manresa i Tarragona, l’any 1858 i Vilafranca del Penedès, l’any 1866. La 

construcció de la fàbrica no sempre va significar un subministrament immediat, 

per culpa dels problemes financers i burocràtics d’algunes de les iniciatives. Però la 

primera empresa gasista espanyola naixia amb trenta anys de retard respecte a la 

pionera londinenca i quinze pel que fa a les primeres instal·lades a Alemanya i 

França. Les primeres indústries gasistes espanyoles ens indiquen la presència 

estrangera en el seu procés de creació. Aquest protagonisme forà seria encara més 

acusat en una segona fase d’introducció de l'enllumenat de gas a altres ciutats 

espanyoles. De manera que la primera entitat amb capital estranger que va actuar 

a ciutats de població molt més reduïda que Barcelona i Madrid va ser la Compañía 

General de Crédito, que va aconseguir les concessions per a enllumenar amb gas a 

set ciutats espanyoles més.6 L’altra gran iniciativa la va portar a terme Charles 

Lebon, promotor i principal accionista de nombroses fàbriques a França, Espanya, 

Argèlia i Egipte. Va participar en els primers passos de La Catalana de Gas i en la 

posada en servei de la primera fàbrica valenciana. A més, Lebon, a instàncies de 

l’ajuntament  de Barcelona, va administrar l’empresa Gas Municipal, va obtenir els 

drets sobre altres instal·lacions barceloneses com La Propagadora del Gas de 

Gràcia i va construir una nova fàbrica en el barri de Sant Martí. Establert 

definitivament a Barcelona va procedir a estendre la seva influència a altres punts 

de la Península.7 Però, la presència de capital estranger no seria la única forma de 

creació d’indústries de gas, altres iniciatives partirien, pràcticament de forma 

exclusiva, del capital local; aquest va ser el cas de Gas Reusense i d’altres empreses 

catalanes.  

 

                                                      
6
 Aquestes ciutats van ser Albacete, Alacant, Burgos, Cartagena, Jerez, Pamplona i Valladolid. SUDRIA, 

Carles: Notas sobre la implantación y el desarrollo de la industria del gas en España, 1840-1901. Revista 
d’Història Econòmica. Any I, núm.: 2. Universitat de Barcelona. Any 1983. Pàg.: 104-106. 
7
 La seva influència era present a València, a Granada, a Almeria, a Port de Santa Maria, a Santader, a Cadis, 

a Múrcia, a Cartagena i a Alacant. El 1871, la companyia Lebon dirigia a Espanya deu fàbriques de gas. Ídem. 
Pàg.: 105. 
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Catalunya va ésser el motor industrial d’Espanya durant els segles XIX i XX (ja ho 

havia estat durant el segle XVIII). Va ser la pionera en la producció tèxtil i en la 

construcció de maquinària industrial. Durant la segona meitat del segle XIX, també, 

va estar al capdavant dels serveis associats a la urbanització, en especial el gas i 

l’electricitat. En aquell moment es va desenvolupar un doble procés: una simbiosis 

entre l’oferta tecnològica i una demanda social, malgrat que aquesta relació no va 

ser sempre estable i en cada cas va crear una situació diferent d’ajust.8 Catalunya i 

Barcelona, en concret, liderarien les revolucionàries aplicacions de l’energia 

produïda amb el gas i, mig segle després, amb l’electricitat.9 D’aquesta manera la 

ciutat de Barcelona fou, l’any 1842, la pionera en la introducció de la indústria 

gasista amb la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas, encarregada de 

l’enllumenat públic, el subministrament de gas a particulars i a les indústries. Amb 

posterioritat, altres companyies s’establiran a Barcelona com els seus competidors, 

la qual cosa va afectar al preu del fluid i a l’expansió de la demanda dels 

particulars. A finals de segle, quasi tots els nuclis de més de cinc mil habitants 

gaudien d’aquesta nova font de energia. A la resta de l’estat, València va inaugurar 

l’enllumenat públic a gas al 1844 i es va convertir en la segona ciutat de tot l’estat 

que ho feia.10 Tres anys més tard, Madrid es va incorporar a les ciutats il·luminades 

pel gas.11 

 

L’any 1842, dues poblacions del Camp de Tarragona se situaven dintre les quatre 

ciutats de Catalunya més poblades. La primera era Barcelona i després la seguien 

                                                      
8
 FERNÁNDEZ, Alexandre: Cambio tecnológico y transformaciones empresariales: gas y electricidad en 

Bilbao y en Burdeos (1880-1920). 
9
 El 1861, la fàbriques registrades a Espnya era 25 de les quals 11 estaven situades a Catalunya, un 44 %. El 

cens de l’any 1901 presenta un nombre de 81 fàbriques de les ques 32 estan situades a ciutats catalanes. 
SUDRIA, Carles: Notas sobre la implantación y el desarrollo de la industria del gas en España,... Pàg.:;106-
107. 
10

 “(...) El día 9 de octubre de 1844, día de San Dionisio, quedó inagurado el alumbrado público por gas en la 
Glorieta donde lucieron doces hermosas farolas (...)” GARCÍA DE LA FUENTE, Dionisio: La Compañía 
Española de Gas: CEGAS. Más de cien años de empresa. CEGAS. València, 1984. Pàg.: 83. 
11

 “(...) Antes de que Azofra emita su dictamen técnico se hace un ensayo oficiosa del nuevo alumbrado el 18 
de agosto de 1847 en la calle del Prado, Salón del mismo nombre y calle del Lobo (...) SIMON PALMER, María 
del Carmen: El gas y los madrileños. Gas Madrid, Espasa Calpe, 1989. Pàg.: 53. 
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en nombre d’habitants Reus, Tortosa i Valls.12 Tarragona encara no es trobava 

entre les ciutats de més importància demogràfica del Principat, però la vàlua 

d’aquesta ciutat es concretava en dos factors; primer, era el centre administratiu 

de l’estat a les comarques meridionals de Catalunya i, segon, s’havia convertit en 

un port marítim d’importància imprescindible per a les transaccions comercials 

d’aquestes comarques. Al Camp, hi va haver tres ciutats que s’incorporaren aviat a 

la indústria d’elaboració de gas. La primera va ser Reus, l’any 1854; la segona, 

Tarragona que, després de diversos intents, va iniciar el subministrament de gas a 

l’any 1858 13 i Valls, que es va començar a interessar-se pel gas a partir de l’any 

1854 però que no va poder establir una central productora fins l’any 1880.14 

L’establiment de cada fàbrica local de gas comportà la creació d’una nova 

empresa. En general, aquestes fàbriques de gas foren factories mitjanes que 

hagueren de conviure entre la importància creixent de les grans factories tèxtils i 

els petits tallers artesanals. En aquesta època, la industrialització catalana 

comportà una concentració d’empreses, el descens del nombre d’empreses 

petites, una mobilització considerable de capitals i la seva canalització mitjançant 

les Societats Anònimes.15 La Revolució Industrial es va sustentar en el 

desenvolupament capitalista de les estructures. Un sistema capitalista que tindrà 

com a motor principal i objectiu darrer l’obtenció de beneficis.16 Seran les 

Societats Anònimes, l’expressió pràctica del capitalisme com a forma de definició 

econòmica. De tota manera, la gran empresa capitalista catalana no va existir per 

culpa de la dificultat en acumular els capitals (beneficis o excedents) necessaris. Es 
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 A l’any 1842, Valls tenia una població de 16.084 habitants. A partir de la segona meitat del segle es produí 
una decadència econòmica que afectà a la població de manera que aquesta descendirà fins els 11.869 a 
l’any 1910 i a 10.698 habitants a l’any 1920. RIBÉ, Ernest i GASCÓN, Vicenç.: Història del gas canalitzat a 
Valls... Pàg.: 17-18. 
13

 OLIVÉ I SOLANES,  Josep Ma.: Tarragona a través del temps, Gas Tarraconense, S.A., Tarragona, 1984. 
Pàg.: 167-170. 
14

 RIBÉ, Ernest i GASCÓN, Vicenç.: Història del gas canalitzat a Valls, Gas Tarraconense, S.A., Valls, 1995. 
Pàg.: 24. 
15

 ARNAVAT I CARBALLIDO, Albert.: Moviments socials a Reus. 1808-1874. Dels motins populars al 
sindicalisme obrer. Associació d’Estudis Reusencs núm. 82, Reus. 1992. Pàgs.: 27-35. 
16

 LLUCH, Ernest.: El pensament econòmic a Catalunya (1760-1840). Els orígens ideològics del 
proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia catalana. Col·lecció estudis i documents, 22. Edicions 
62, Barcelona, 1973. Pàg.: 347-348. 
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per això que, amb cada indústria local de gas es va crear, en general, una Societat 

Anònima, basada en l’aportació de capitals locals.17  

 

A Catalunya, el procés de creació de diferents indústries gasistes va respondre al 

binomi que es va implantar, a la segona meitat del segle XIX, a la societat catalana: 

“autonomia econòmica” i “autonomia tecnològica”.18 Aquest fet la va diferenciar 

de la resta de l’Estat, perquè a Catalunya l’any 1861 hi havien constituïdes 11 de 

les 25 fàbriques que existien a l’Estat espanyol. L’any 1901, a Catalunya 

funcionaven 32 fàbriques de gas de les 81 existents a Espanya. Una altra 

conseqüència de la autonomia econòmica catalana va ser la procedència dels 

capitals invertits en la nova tecnologia; mentre els catalans eren de procedència 

autòctona, els capitals invertits a la resta de l’estat corresponien, en gran part, a 

inversors estrangers i que patirien les fluctuacions borsàries europees.19 Totes 

aquestes característiques econòmiques i tecnològiques d’índole general per a la 

indústria gasista catalana també es concretarien a la fàbrica de Reus. Gas Reusense 

va néixer directament interrelacionada amb la ciutat de Reus i en un temps propici 

per a la modernització de la ciutat, malgrat que fonts coetànies semblin contradir-

ho.  

 

Segons una guia estadística i geogràfica, Reus, durant la segona meitat del segle 

XIX, era una ciutat que ocupava un perímetre de mitja llegua.20 Contenia dins del 

seu recinte 4.170 cases, moltes d’elles de moderna construcció, de dos fins a cinc 
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 A Tarragona naixeria el 1858 la Sociedad Tarraconense para el Alumbrado por Gas i el 1887, una altra 
empresa que es dedicà a fer-hi la competència a l’anterior, el Gasómetro Tarraconense. A l’any 1880, 
s’estableix la Societat Anónima del Alumbrado por Gas de Valls que regirà la fàbrica de producció. Amb 
anterioritat, s’havia creat la societat Gas Reusense el 1854 que gestionaria la fàbrica situada a la ciutat de 
Reus. 
18

 ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas a la Catalunya del segle XIX. Quaderns d’història 
de l’Enginyeria. Volum IV. Any 2000. Pàg. 49. 
19

 Ídem. 
20

 ANGUERA i NOLLA, Pere, cood.: Història General de Reus. Una societat en ebullició 1800-1923. Volum III. 
Ajuntament de Reus, 2003. Pàg.: 17-18. 
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pisos.21 Havia onze places públiques, algunes destinades als mercats, essent la 

principal la de Mercadal. Hi havia més de 50 negocis dedicats a l’hostaleria, 

referència que hauria de significar una gran activitat ciutadana. L’any 1849, al 

diccionari Madoz, es corroborava l’anterior descripció afegint que eren 130 els 

carrers que formaven la ciutat. La ciutat es dividia en dues parts diferenciades: 

l’antiga i la moderna. El centre neuràlgic de la ciutat antiga era la plaça del 

Mercadal d’on sortien una majoria de carrers estrets. A la part moderna de la 

ciutat hi va haver, als anys 30 del segle XIX, una gran activitat constructora, que va 

fer que aquests habitatges fossin receptors de les millores urbanes. També hi havia 

un hospital, servit per 15 monges i el seu teatre era un dels millors de Catalunya. 

Aquesta era una descripció optimista de la ciutat. Quan es va plantejar la 

instal·lació d’una indústria de gas, un valor significatiu va ser el demogràfic perquè 

influïa en un primer terme en l’extensió del territori i, per tant, en el volum de 

l’enllumenat públic i per altra banda en el consum particular. Reus tenia, segons el 

cens de 1860, un total de 27.257 habitants i era la segona ciutat més poblada de 

Catalunya.22 

 

Però altres descripcions coetànies no resultaren tant elogioses perquè descriviren 

la ciutat com un conjunt de cases “rònegues i revellides”.23  L’any 1860, Jaume 

Fort24 deia que “(...) a pesar de los esfuerzos que viene realizando la Municipalidad, 

la urbanización de Reus deja mucho que desear. Los arrabales, plazas y la casi 
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 El 14 de juny de 1859 es signava un document en el que s’enumeraven els edificis de la ciutat: D’un pis 
havien 547; de dos pisos n’hi havia 1.035; de tres, 1.148 i de quatre, 215. El total que d’edificis 
comptabilitzats en aquest document eren de 3.560 edificis per la qual cosa 615 edificis d’aquets eren aïllats 
(fora de ciutat). En un altre document, del mateix 1859, es deia que existien a Reus, 145 carrers, 3.601 
cases, 6.556 veïns i 25.241 ànimes que devien correspondre a l’any 1858. Unes altres dades estadístiques 
del 1857, indicava que hi havia a Reus 6.674 caps de família i 28.171 ànimes. Entre les dades de població del 
1858 i el 1859, veiem un descens del 10 %, 2.930 persones, degut a la crisis industrial que patia la ciutat que 
van perdre en aquests anys 431 treballadors, bàsicament, del sector tèxtil. AHCR: Estadístiques generals 
sobre població, professions, activitats i serveis públics, 1801-1870.  
22

 AHCR: Notes quantitatives sobre diversos aspectes de la ciutat, 1861.  
23

 ANGUERA i NOLLA, Pere, cood.: Història General de Reus. Volum III. Pàg.: 17-18. 
24

 FORT PRATS, J.: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. (1860-1920). Tom I. Impremta de Celestino 
Ferrando, Reus, 1924. Pàgs.: 244-252. 
Pàg.: 17-18. 
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totalitat de calles están sin empedrar (...) No obstante lo dicho, Reus va mejorando 

en su urbanización, (...)”. Quan als serveis públics, hi havia molts carrers il·luminats 

a gas “(...) pero falta todavía tal mejora en no pocas vías sitas casi a extramuros, 

vías actualmente pésimamente alumbradas por quinqués de petróleo. (...) En el 

capítulo de cloacas, Reus, está como el más pobre pueblucho. (...)” El servei públic 

d’aigua era molt deficient, amb un clar contrast entre el temps de pluges i de 

sequera mentre que el servei particular d’aigües no estava generalitzat al igual que 

el de claveguera. A més, a Reus, les infraestructures de comunicació estaven en 

mal estat i eren intransitables amb  la pluja. Però la voluntat modernitzadora del 

municipi existia i es volia convertir a Reus en una ciutat que estigués a l’alçada 

d’altres ciutats europees. Amb aquesta intenció, l’Ajuntament, l’any 1853, va 

demanar permís al Governador civil per substituir l’oli pel gas en la il·luminació 

pública.25 Una vegada s’aconseguí l’autorització, el 31 de desembre l’Ajuntament 

es reuní amb Macià Vila i Mateu, que encapçalava un grup promotor interessat en 

establir una fàbrica de gas per a usos públics i privats. El gas, igual que va succeir a 

Barcelona, seria el primer servei públic que es constituiria a la ciutat –tal com 

s’entén en l’actualitat-. L’enllumenat públic a gas, o millor dit una part d’ell, es va 

inaugurar el 14 de gener de 1855 amb una bona acceptació ciutadana.26 Gas 

Reusense ja havia iniciat el seu camí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
25

 El 6 de setembre del mateix any li varen concedir. OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985... 
Pàgs. 8 i 9. 
26

 “(...) Els fanals, uns canelobres de ferro colat, s’inauguraren el 14 de gener de 1855. (...)” ANGUERA, Pere: 
Historia general de Reus. Volum III. Pàg.: 23. 
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2.1. Naixement d’una empresa energètica dins la societat reusenca del 

segle XIX. 

 

És pot afirmar que el projecte de la societat Gas Reusense albirà el seu naixement 

a l’any 1853, perquè va ser l’any en que Macià Vila i Mateu es va convertir en el 

seu primer president i un dels seus principals promotors. Aquest any va reclamar 

una autorització davant de l’Ajuntament de Reus per establir un gasòmetre a 

Reus.27 L’any següent, Macià Vila va comunicar a l’Ajuntament que el dia 23 de 

gener de 1854 s’havien iniciat a Reus les obres de la fàbrica de gas en una porció 

de terra situada a extramurs de la ciutat, dins del terme municipal, a la partida 

denominada Dresereta, de dos jornals d’extensió.28 Per la compra d’aquest terreny 

es varen pagar 3.000 lliures catalanes.29  

 

A primers de febrer de l’any 1854, la Junta provisional de Gas Reusense va 

mantenir contactes amb l’Ajuntament de Reus, on defensà la conveniència 

d’establir un enllumenat públic per mitjà del gas. En una sessió extraordinària de 

l’Ajuntament s’anomena una Comissió Municipal per tal de tractar amb la Junta 

interina de la societat Gas Reusense, l’assumpte de la substitució de l’enllumenat 

d’oli per el de gas.30 En dades posteriors, s’autoritzà per part de l’Ajuntament que 

l’aqüeducte d’aigua del comú estigui dintre del recinte de la fàbrica del gas i que el 

seu manteniment sigui a càrrec de la societat.31 S’ha de tenir en compte que 

l’aigua era un element bàsic per a la producció de gas, perquè s’utilitzava per 

eliminar les impureses del gas abans què aquest arribés al gasòmetre i a la xarxa 

de subministrament. La Junta Interina de la societat Gas Reusense va tenir una 

vida limitada perquè el 29 de maig de 1854, a Reus, es va signar l’Escriptura de 
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 AHCR: Actes Municipals 1853. Foli 61. Reus, 3 de setembre de 1853. 
28

 AHCR: Actes Municipals 1854-1855. Foli 15. 
29

  Un terreny “(...) que llinda d’orient amb el camí denominat de “dresereta”, de migdia amb restant terreny 
dels venedors, de ponent i cerç amb la riera allà immediata (...)”. BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, S.A. 
1854-1954... Pàg.: 10. 
30

 AHCR: Actes Municipals 1854-1855. Reus, 4 de febrer de 1854. Foli 17-19. 
31

  Ídem. Folis 17, 19, 22 i 29. 
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Constitució de la societat i el 10 de desembre de 1854, es va elegir la primera Junta 

inspectora i el càrrec d’Administrador.32 El dia 12, en la primera reunió de la Junta 

inspectora, va ésser confirmat com a President de la societat, Macià Vila i Mateu i 

com a Secretari, Joan Tarrats i Aleu.33 La societat neix dintre un període (1850-

1861) de gran creixement industrial a Catalunya. Les zones de més 

desenvolupament se situaven a l’incipient àrea metropolitana de Barcelona i al 

Camp de Tarragona. Però aquest progrés industrial no era lineal i no estava 

exempt de les periòdiques crisis de subsistència, d’alteracions polítiques i socials 

que afectaven directa o indirectament a l’economia. Era una època de conflictivitat 

social, lluites obreres, crema de fàbriques, persecució d’industrials i l’inici de la 

dialèctica tèrbola entre la burgesia i el proletariat.34 

 

L’expansió industrial no es va deure a les accions aïllades de les persones més ben 

situades social i econòmicament, encara que varen constituir noves indústries i 

varen modernitzar aquelles que ja existien. Explicar el desenvolupament industrial 

català “(...) per l’esperit d’empresa dels seus homes o per la seva mística 

proteccionista, en sembla que equival a invertir l’ordre causal. Una mística 

econòmica neix de la economia mateixa (...)”.35 Així, introduir el concepte 

“individualisme” en referir-nos al desplegament de l’empresa catalana del Vuit-

cents representa enfrontar-nos a un dels aspectes més discutits de l’organització 

industrial “(...) que assolí el país al capdavall d’un segle de prodigalitat en els 

esforços dedicats a la producció (...)”.36 El progrés de l’economia catalana fou una 
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 AHT: Protocols Notarials. Basedas y Saludes, Plácido. Manual 1854. Folis 82-99.  
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 “(...) En dicha sesión se elige la primer Junta Inspectora, que la forman los señores Don Matías Vila Mateu, 
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36

  VICENS I VIVES, Jaume: Industrials i Polítics (segle XIX). Editorial Vicens-Vives, 1983. Pàg,:. 67. 
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obra col·lectiva. Les empreses tèxtils catalanes no s’assemblaven a la indústria 

cotonera occidental que presentava grans empreses amb una concentració en els 

recursos i la producció. Per contra, la indústria catalana es caracteritzava per 

tractar-se de petites i mitjanes empreses. “(...) Només en la indústria química (gas i 

altres), la metal·lúrgia, el tèxtil i l’elèctrica existien concentracions de capital i una 

tècnica moderna (...)”.37 Vicens Vives afirma que la història de les activitats 

industrials del segle XIX no ens dóna un to eminentment individualista i que troba 

en aquest període una facilitat de relacions, un desig de concentració capitalista i 

una empenta cap a les societats anònimes, que contradiuen les afirmacions que, 

essent veres, sols ho són si es refereixen a temps molts anteriors, concretament al 

segle XVIII, quan els excedents agrícoles i comercials produeixen el primer procés 

de protoindustrialització catalana: “(...) És ben cert que una gran part de la 

indústria catalana començà des de la menestralia, que es féu a base de treball 

negre d’una o dues generacions i que això li donà un caràcter individualista i 

familiar (...)”.38 Però entre els anys 1841 i 1850, existeix una certa concentració de 

les empreses tèxtils, una importància creixent de les factories mitjanes i una 

mobilització de capitals considerable; trets que ajuden a l’avenç d’un procés 

d’industrialització poc individualista. Es a partir d’aquí que es produeix, en poc 

temps, una mecanització important de la indústria cotonera.  

 

L’èxit de les indústries químiques a Catalunya en general i a les empreses gasistes 

en particular, es va deure a la ràpida assimilació de les innovacions tècniques de 

l’estranger. La inexistència d’una estructura investigadora a Catalunya i de la 

manca de capitals invertits en recerca tècnica, varen fer que l’única possibilitat 

d’adaptar-se a la modernitat era seguir de prop tots els avenços i 

perfeccionaments tècnics que es produïen al món occidental. La indústria del gas 

es va fonamentar en la imitació. La imitació de la tecnologia significa innovació, 
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 Ídem. 
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 Ídem. Pàg.: 68-69. 
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què a la vegada, acostuma a estimular la invenció. Perquè una comunitat diferent 

adopti –imiti- una invenció, haurà d’haver aconseguit gairebé el mateix nivell de 

competència tècnica que la comunitat originària; més encara, la comunitat a on 

s’adopti l’invent haurà d’estar predisposada a aprendre’n. La voluntat d’imitar o 

d’adoptar invencions realitzades per estrangers és el primer pas per a la creació 

d’una societat inventiva i tècnicament progressiva.39 “(...) L’industrial català del 

segle XIX se sentí pregonament europeu i no volgué restar rerassagat en el 

desplegament de les activitats industrials. Per aquesta causa, la majoria dels 

progressos científics i tècnics introduïts a Espanya tingueren llur primer lloc 

d’arrelament a Catalunya (...)”.40 Però no hem de menysprear altres 

característiques que intervingueren en la creació d’empreses dedicades a la 

indústria del gas, com foren el caràcter especulatiu i l’intent d’un ràpid lucre com a 

conseqüència de què l’aparició de la nova tecnologia presentava possibilitats 

incalculables. Aquest fet va comportar que en un primer moment s’invertís amb 

gran dosis d’aventura i risc, encara que una vegada passada la primera etapa 

d’introducció tecnològica es va imposar una visió més prudent i matisada. El 

negoci del gas, amb una gestió correcta, va assolir una importància similar a altres 

grans infraestructures.41 

 

Es així com observen que l’any 1854, l’Ajuntament de Reus, com tots els consistoris 

catalans, es troba davant un període de crisis i no compta amb els recursos 

suficients per donar sortida a un dels problemes més conflictius, el dels  

treballadors aturats que han deixat l’agricultura i la indústria. És, per això, que es 

veu obligat a demanar la contribució dels cent majors contribuents, per tal de 

realitzar alguna obra pública com podia ser l’adequació de la carretera de Reus a 

Montblanc. Un dels principals motius de preocupació municipal, davant la pujada 

de l’atur, es devia a un intent d’evitar disturbis. La crisis va comportar que el 
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 CARDWELL, Donald.: Historia de la tecnología. Alianza Universidad núm.: 847, Madrid, 1996. Pàg.: 47-48. 
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municipi no pogués augmentar els tributs sobre la població. L’Oídium va ser un 

dels grans problemes que va afectar greument a l’agricultura i el comerç. En 

ambdós sectors, va limitar molt la generació d’excedents, que s’haurien pogut 

utilitzar al canviant sector industrial. La sequera també va ser un altre problema 

afegit. En aquesta època, la situació política era molt inestable, de tal manera que 

l’Ajuntament de Reus i les forces militars de la ciutat varen tenir que ratificar la 

seva adhesió a l’Alçament que van capitanejar els generals O’Donnell i Dulce. 

Varen reconèixer al nou govern, el 17 de juliol de 1854. El 4 d’agost, es va 

constituir un Ajuntament Provisional. Les penúries econòmiques de l’Ajuntament 

creixerien al conjugar-se dos factors: l’Alçament i la crisis.42  Un altre contratemps 

que es va presentar a l’any 1854, fou l’aparició de l’epidèmia coneguda per còlera 

morb a Catalunya. L’Ajuntament es va veure amb l’obligació de determinar 

mesures urgents per tal d’adquirir recursos per fer front a la plaga. Així, entre el 

màxims contribuents es varen recollir 389.000 reals de billó, dels quals 6.000 els va 

aportar la Junta de Gas Reusense.43 La summa dels efectes produïts per la 

revolució, la manca de treball i l’aparició de còlera, entre altres factors, fan que es 

pugui determinar el període de 1854 al 1857 com de crisi i de desacceleració 

econòmica.44 Sembla difícil que davant aquesta conjuntura hi hagués quelcom 

d’interessat en invertir, però hem de dir que el període anterior havia estat una 

fase de clara expansió. 

 

En aquesta situació cal destacar i situar en un primer pla, la tasca efectuada pels 

Ajuntaments catalans en la constitució i el desenvolupament de la indústria gasista 

del segle XIX, de manera espacial si considerem els problemes, que com a Reus, 

patien els municipis. Si imprescindibles eren els elements privats en la creació 

industrial, no menys important va ésser l’interès i desig mostrat per les entitats 

públiques municipals en la gestació de societats, que varen incidir en una millora 
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 Ídem i AHCR: Actes Municipals 1854-1855. Folis 24 i 122. 
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 AHCR: Actes Municipals 1854-1855. Foli 133. 
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 ARNAVAT I CARBALLIDO, Albert.: Moviments socials a Reus. 1808-1874. Pàg.: 27-35. 
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urbana general i que varen repercutir de forma directa al ciutadà. La feina 

realitzada pels municipis en l’adaptació tecnològica de l’època, als diferents 

vessants públics –conversió del tipus d’enllumenat, obres de millores en el 

clavegueram, la pavimentació del carrers i la distribució d’aigua potable- no ha 

estat en la majoria d’ocasions prou valorada. De vegades, l’ajuntament es va veure 

forçat a exercir el paper d’impulsor d’iniciatives privades, en aquest cas trobem 

l’inici del subministrament de gas manufacturat a Vilafranca del Penedès, a l’any 

1866.45 De fet, l’Ajuntament podia en gran mesura influir en l’èxit o no de la 

implantació de tipus d’activitats similars, per raons jurídiques, administratives i per 

raons econòmiques entrecreuades. Una condició bàsica per desenvolupar el 

negoci del gas era la de contractar l’enllumenat públic, perquè en la fase d’inici no 

existia encara un mercat particular constituït.46 Des de un punt de vista legal, la 

indústria del gas fou, durant molt de temps, un negoci privat on el seu millor client 

era la representació pública del municipi. 

 
Foto CIMIR: L’enllumenat de gas a l’any 1904, estava completament integrat al paisatge urbà. 
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 L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès Reus va haver de reunir en les seves dependències als majors 
contribuents per tractar sobre l’establiment de l’enllumenat públic a gas. En aquesta convocatòria es 
tractava d’explicar les proposicions, considerades per l’Ajuntament com a acceptables, dels empresaris ja 
que es reduïen a que el majors contribuents s’interessin per adquirir obligacions de 500 rals cadascuna, per 
la meitat del valor de les obres, amb un interès del 6 per 100 a més d’obtenir una rebaixa en la tarifa del 
gas. GAS PENEDÈS: Tradició gasista. 75 aniversari Gas Penedès... Pàg.: 10. 
46

 FERNÁNDEZ, Alexandre: Cambio tecnológico y transformaciones empresariales: gas y electricidad en 
Bilbao y en Burdeos (1880-1920).  
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El paper dels ajuntaments va ser fonamental perquè, tan a França com a Espanya, 

es beneficiaven d’una acumulació de competències que desembocarien al final del 

segle XIX, en l’elaboració de la noció jurídica de servei públic.47 I és que totes 

aquestes competències anaven lligades a les necessitats de la classe social 

dominant, entre d’altres coses perquè gran part de l’ajuntament estava integrat 

pels seus representants. Existia una relació de reciprocitat i de suma d’interessos. 

En el cas de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès, es va haver de reunir a les 

seves dependències els majors contribuents per tractar sobre l’establiment de 

l’enllumenat públic a gas. Davant les actituds particulars i individuals, està justificat 

que l’obra d’industrialització catalana es va fonamentar en un conjunt d’accions de 

caràcter col·lectiu. El fet de considerar la col·lectivitat com germen primordial de la 

història de la revolució industrial catalana, no treu que no situem en la seva justa 

mesura els elements individuals o entitats representatives de la comunitat. Moltes 

persones conjugaven el seu tarannà burgès i industrial, o sigui, un caràcter 

eminentment individualista amb la representació col·lectiva dintre del municipi o 

altres institucions públiques.48  

 

Uns aspectes rellevants de la consolidació burgesa de la l’època són els 

mecanismes amb els quals es regia el capital financer: les concentracions de capital 

i màxima mobilitat, l’estratègia produïda pel fet de la pertinència a grups molt 

propers al poder, pràcticament endogàmics i, per tant, amb la possibilitat d’accedir 

a les informacions reservades.49 A Reus, un personatge important de l’expansió 

industrial va ser Macià Vila i Mateu, burgès liberal de caire progressista. L’any 

1853, va ser el principal promotor de Gas Reusense. Però la seva vida industrial no 
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 La Llei de 1877 declarava l’exclusiva competència dels Ajuntaments en els aspectes relacionats amb els 
serveis urbans. El caràcter de servei públic de “(...) los suministros de energía eléctrica, agua y gas a los 
abonados de las empresas de distribución (...) no será formalizado hasta el Real Decreto-Ley de 1924 sobre 
el Estatuto Municipal. (...)” MUÑOZ MACHADO, Santiago: Servicio público y mercado, Tomo 1, Civitas, 1998. 
48

 La paraula burgès s’introdueix en el nostre lèxic en 1869, a conseqüència de la Revolució de Setembre, 
fins aquest moment es parlava de capitalistes o industrials. VICENS I VIVES, Jaume: Industrials i Polítics 
(segle XIX). Pàg.: 125. 
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va concloure aquí, sinó que va intervenir en la creació de diverses activitats 

lucratives a Reus, en una època marcada pel progrés industrial. Els seus negocis 

presentaven una diversitat pròpia de les preferències del capitalista del segle XIX, 

que buscava invertir en les activitats emergents del sector secundari i, així, 

aconseguir que les seves inversions generessin beneficis amb facilitat i garanties. 

Aquestes activitats industrials, en moltes ocasions, estaven interrelacionades entre 

si. Home d’empresa, a l’any 1846 va constituir la societat col·lectiva Matías Vila, 

Subirá y Compañía per dedicar-se a la fabricació de filats i teixits de cotó, pur o 

amb mescla de seda, fil o llana, i tint. Varen formar part com accionistes d’aquesta 

indústria, personatges com el magnat espanyol José Antonio Muñoz Sánchez 

(comte de Retamoso) i Pascual Madoz, destacat polític liberal de l’època.50 Era 

l’empresa més important de la ciutat i una de les primeres fàbriques mogudes per 

la força del vapor,51 que es va transformar l’any 1852 en la Fabril Algodonera, 

societat anònima, denominada també el Vapor Nou. A l’any 1850, l’empresa 

comandada per Macià Vila era una factoria de filats moderna i totalment 

mecanitzada,  posseïa 4.550 fusos de filats (el 29 % dels que hi havia a Catalunya) i 

3.124 de selfactines (màquines automàtiques).52  A l’any 1862, es va constituir una 

entitat de crèdit amb el nom de Caja Reusense, amb un capital inicial de vint 

milions de rals, i el nomenament d’una Comissió Gestora, on va participar Macià 

Vila. La Comissió Gestora va transformar la projectada Caja Reusense en Banco de 

Reus, de la qual seria el President Pere Òdena i Pujol (també accionista de la 

societat Gas Reusense) i el Vicepresident Macià Vilà i Mateu.53 També, l’any 1864, 

Macià Vila va participar directament, amb més de un 10 % del capital, amb 
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 ARROYO HUGUET, Mercedes.: La industria del gas en Barcelona 1841-1933. Pàg.: 29. 
50

 BENAVENT DE BARBERÀ, Pere.: Macià Vila Mateu. Esbós biogràfic d’un pròcer industrial progressista del 
Reus de mitjan segle XIX. Associació d’Estudis Reusencs, núm.: 38, Reus, 1966. Pàg.: 58. 
51

  La primera empresa en aplicar el vapor a la seva factoria fou La Industrial Reusense el 1843, onze anys 
després de que s’apliqués a Barcelona en la fàbrica Bonaplata. Aquesta indústria el 1854 es transformà en la 
societat anònima La Manufacturera de Algodón després de fusionar-se amb l’empresa Canals, Pamies y 
Huguet el 1853. 
52

 ANGUERA i NOLLA, Pere: Siluetes vuitcentistes, Reus, 1982. Pàg.: 113-115 i ARNAVAT I CARBALLIDO, 
Albert.: Moviments socials a Reus. 1808-1874. Dels motins populars al sindicalisme obrer. Pàg.: 27-35 
53

 FORT PRATS, Jaime: Anales de Reus desde 1860 hasta nuestros días. Imprempta de Celestino Ferrrando. 
Reus, 1924. Pàgs.: 211-214. 
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l’ampliació de capital de la societat La Sedera Reusense. Aquest cas, presenta 

característiques clàssiques de l’expansió industrial de gran part la segona meitat 

del segle XIX, la qual va consistir en un augment de la dimensió de les empreses i 

que el finançament va sorgir de companyies que agrupaven un nombre major de 

inversors; en un segon terme, cal destacar que les companyies es fundaven per a 

un temps més llarg i amb un compromís més gran del capital que demostrava una 

confiança en el futur industrial, de tal manera que la Fabril Algodonera es va 

fundar per un període de vint anys.54   

 

Maties Vila és un clar exemple de les estretes relacions entre el capital i el poder.  

El primer president de Gas Reusense tenia gran relació personal i econòmica amb 

polítics de l’època i, amb tota seguretat, les fomentava amb conveniència. Entre ell 

i el General Prim existia una contrastada amistat que va quedar reflectida fins i tot 

en les actes Municipals; així en una visita del General Prim, Comte de Reus, a la 

ciutat reusenca, l’any 1858, el general es va allotjar a la casa de l’industrial 

reusenc. L’amistat entre ambdós s’havia establert trenta anys enrere.55 També es 

coneguda l’amistat amb el polític lliberal espanyol Pascual Madoz que va ser, com 

hem indicat anteriorment, accionista de Matías Vila, Subirá y Compañía –futura 

Fabril Algodonera-. L’industrial, com succeïa freqüentment amb els integrants de la 

burgesia, va intervenir directament en la política, en aquest cas, municipal; l’any 

1849 el varen anomenar vocal de la Secció de Beneficència i Sanitat. Més tard, 

l’any 1861, apareix com a regidor municipal i es va incorporar en l’Administració de 

Justícia.56 L’any 1862 va formar part de la Comissió municipal sobre el Port de 

Salou i va treballar conjuntament amb la Junta creada.57 Macià Vila es una figura 
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 THOMSON, James.: Els orígens de la industrialització a Catalunya. El cotó a Barcelona 1728-1832. 
Col·lecció Estudis i Documents núm.: 50. Edicions 62. Barcelona, 1994. Pàg.: 369. 
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 AHCR: Actes Municipals 1858-1861. Reus 1 de setembre de 1858. 
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 AHCR: Actes Municipals 1862-1865. Reus 31 de març de 1862. 
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vuitcentista que recull gran part dels trets atribuïts per Vicens Vives a l’industrial i 

dirigent català de l’època.58  

 

Gas Reusense va nèixer amb la vocació d’implantar a la ciutat de Reus l’enllumenat 

públic per mitjà del gas i adequar-la amb una de les millores ja establerta en les 

més importants ciutats europees. Reus no deixà mai d’emmirallar-se en Barcelona, 

ciutat més important de la península que havia adoptat totes les millores 

tecnològiques en la vessant urbana. Barcelona va iniciar la substitució de les llums 

d’oli per l’enllumenat amb fanals a  gas a l’any 1842. En Reus, el 29 de maig de 

1854, davant de l’Escrivà Reial, Plàcid Basades, es constitueix la societat per 

accions Gas Reusense  amb una sèrie de clàusules, com que la societat tindrà el 

seu domicili a Reus. La companyia podria establir un o més gasòmetres per 

l’enllumenat públic i particular a Reus. Encara que en un primer moment sembli 

que l’objectiu més important de l’empresa era establir l’enllumenat públic no va 

ser aquest, ni el principal ni l’únic. Els estatuts de la societat eren clars al respecte i 

consideraven part del negoci l’enllumenat particular. Així, l’enllumenat públic 

també interessa com a factor de demostració tecnològica dels avantatges de la 

nova energia. La duració de la societat quedà fixada en trenta anys que podien ser 

prorrogats per acord dels accionistes en la Junta general. Aquesta previsió tan 

optimista de duració de l’empresa es va basar, com hem dit abans, en el caràcter 

monopolístic de la concessió municipal i en tenir a priori la certesa d’aconseguir 

l’exclusivitat del subministrament.  

 

El fons del capital de la societat va ser d’1.300.000 rals, dividits en 650 accions de 

2.000 rals cadascuna, numerades i correlatives. El capital de la societat es dividia 

entre el que era de caràcter local, o sigui, els propietaris de les accions eren veïns 
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 “(...) El progrés de l’economia catalana fou una obra col·lectiva en la qual les minories dirigents, 
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de Reus o els forasters. El capital local  provenia de persones que residien a Reus i 

representava la majoria de les 650 accions.59 Així, 840.000 rals dividits en 420 

accions, que significaven un 65 % del capital, tenien una procedència reusenca. La 

resta del capital, 460.000 rals, el 35 % de les accions havien estat adquirides per 

diferents personatges residents a Barcelona. Es tracta, per tant, d’una empresa on 

predomina l’interès local per la millora de les infraestructures ciutadanes, encara 

que l’atracció del nou negoci comportà la inversió forana (230 accions). Alguns dels 

inversors de fora de Reus també ho eren de la primera societat gasista espanyola, 

La Catalana – Sociedad Catalana para el alumbrado por Gas -. És el cas d’Agustí 

Robert i de Vicenç Oller que participaven a l’accionat de Gas Reusense, amb 35 i 16 

accions respectivament, de tal forma que eren dels principals accionistes, si tenim 

en compte que l’accionista que tenia més accions posseïa 53 accions i el que 

menys 1 acció.60  

 

Es va tractar d’una nova indústria energètica que va concitar unes grans 

expectatives, no tan sols per què obria horitzons industrials més amplis sinó també 

perquè el règim de creació empresarial i les seves relacions institucionals es 

fonamentaven en, un primer moment, en el monopoli. Aquest interès 

extraordinari per la tecnologia punta de l’època i pel caràcter monopolístic de les 

empreses creades per a la producció de gas es donen en les principals ciutats del 

territori català i espanyol. Una immensa atracció financera es va produir quan es 

consolidaren les expectatives d’una energia que va obrir l’esperit de la modernitat 

en les infraestructures urbanes del Principat i les ciutats de major vàlua de la 

península Ibèrica. Tant el cas reusenc, que analitzem, com el tarragoní i vallenc així 

ho palesen. A finals de l’any 1857, es  va celebrar un contracte entre l’Ajuntament 
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 AHT: Escriptura de constitució de la societat Gas Reusense. Protocols Notarials. Basedas y Saludes, 
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 El 1852, foren anomenats per la Junta Ordinària d’Accionistes de La Catalana per formar part de la 
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de Tarragona i William Richards per l’establiment de l’enllumenat públic, 

mitjançant el gas a la ciutat. Dies després es ficaren a la venda 1.000 accions, de 50 

duros cadascuna de les quals, el mateix dia, se’n subscriviren 700.  La societat 

creada era la Sociedad Richards y Cía., però va tenir una vida molt curta perquè 

mesos més tard es va convertir en la Sociedad Tarraconense para el Alumbrado por 

Gas.61 A Valls, l’any 1863, amb l’objectiu d’incorporar el gas a les millores urbanes 

es va crear una societat que fes possible l’establiment d’una fàbrica productora 

d’energia a partir del carbó. Va néixer la Sociedad Anónima Vallense, amb la 

intenció de construir un gasòmetre per poder establir l’enllumenat de gas a la vila 

de Valls. El capital social de la societat va ser de 600.000 rals, dividits en 600 

accions nominatives de 1.000 rals cadascuna. Els principals accionistes foren 

personatges rellevants de la vida industrial i comercial de la vila. Aquesta iniciativa 

com d’altres de consultades tenen una característica comuna, la inversió de capital 

de procedència local en la creació dels fonaments de les empreses gasistes. Però 

no totes aquestes iniciatives, van tenir un èxit perdurable, com va succeir a Valls, 

que es va convertir en una empresa fallida al renunciar, l’any 1870, a la instal·lació 

de la fàbrica i al contracte establert amb l’Ajuntament el 1867. Algunes de les 

causes de la retirada del projecte s’han de cercar en la inestabilitat política, en una 

situació socioeconòmica desajustada i en la guerra internacional que impel·lirien el 

lliure exercici de les transaccions mercantils. Entre altres intents, va ser l’any 1879, 

quan els germans francesos Mouren Ferand es varen interessar per la proposició 

de l’Ajuntament i el 8 de desembre de 1880 la vila gaudí de l’enllumenat públic 

mitjançant el gas.62 En cada ciutat catalana, la casuística en la introducció del gas 

va ser similar a la que es va produir a Reus però els resultats van variar segons uns 

condicionants específics. 
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 El dia 7 d’octubre de 1857 es va realitzar el contracte i el dia 25 del mateix mes va quedar constituïda la 
Sociedad Richards y Cía. OLIVÉ I SOLANES,  Josep Ma.: Tarragona a través del temps...  Pàg.: 170. 
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Foto AGN: Acció de la Societat Tarraconense para el Alumbrado por Gas. 

 

A Reus, 39 accionistes van constituir la societat Gas Reusense:63 

“(…) Dichas seiscientas cincuenta acciones quedan repartidas y 

representadas por los socios de la forma siguiente. 

D. Cayetano Pámies y Juncosa cincuenta y tres    53 

"   Guillermo Richards cincuenta 50 

"  Matías Vila y Mateu cuarenta y ocho 48 

"  Juan Tarrats y Aleu cuarenta y cinco           45 

"  Pedro Sardá y Caylá treinta y cinco 35 
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"  Agustín Robert treinta y cinco 35 

"  Pedro Odena y Pujol treinta y tres 33 

"  Policarpo Aleu treinta y dos 32 

"  Poncio Morera veinte y ocho 28 

"  Jose María Morlius y Borrás diez y seis  16 

"  Vicente Oller diez y seis  16 

"  José Ramon Font diez y seis 16 

"  Felipe Prat diez y seis 16 

"  Tomás Coma diez y seis  16 

"  Jose Manuel Lopetegui diez y seis 16 

"  Francisco Prat y Ros quince 15 

"  Francisco Subirá y Grau trece 13 

"  Tomás Abelló y Estela trece 13 

"  Juan Bofarull y Gebelli trece 13 

"  Juan Soler y Clariana trece 13 

"  Juan Artells y Vallverdú trece 13 

"  Juan Domingo y Serra trece 13 

"  Francisco Figuerola y Pamies once 11 

"  Joaquin Borrás y Compte diez  10 

"  Esteban Llaberia y Cabré diez  10 

"  Jaume Quer y Ballester nueve   9 

"  José Simó  y Amat ocho   8 

"  Melchor Bufill y Augé siete  7 

"  Félix Bartomeu y Forgas siete  7 

"  Baudilio Bufill y Augé seis   6 

"  Federico Lemercier Bocours seis   6 

"  José Montaner y Rincón cinco    5 

"  José Llobera y Ribot cinco  5 

"  José Guardans y Montserdá cinco  5 

"  Miquel Valls y Meix cuatro  4 

"  Juan Bautista Lletges y Caylá tres  3 

"  José Pelegrí y Borrás tres  3 

"  Franco. Romero y Barbé dos  2 

"  Manuel Demestres y Buxó  una   1     

                                                                                                                         650(…)” 
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De la totalitat dels accionistes, vint-i-set eren residents a Reus i dos més en altres 

localitats del Camp de Tarragona.64 L’accionista més important va ser l’advocat 

reusenc Gaietà Pàmies i Juncosa que posseïa 53 accions. El segon més important 

William Richards es va encarregar de la construcció de la fàbrica de gas i en tenia 

50. Però qui va tenir més pes específic a la societat, va ser Macià Vilà, que posseïa 

en 48 i en controlava 223, les seves més les de vuit accionistes barcelonins. Els 

interessos dels quals representava tal i com consta en la mateixa escriptura.65 

Aquest nombre d’accions convertiren a Macià Vilà, de facto, en l’accionista 

principal perquè tenia a les seves mans el 34% del capital, la qual cosa implicava un 

gran domini sobre la societat. També tindria, amb tota seguretat i degut a la 

importància de la seva figura en la societat reusenca, ascendència sobre el capital 

local que intervingué a l’empresa. El capital local procedia de diferents sectors de 

la societat; el nombre més gran d’accionistes eren comerciants; eren tretze 

persones i posseïen 171 accions, un 41 % del capital reusenc. Cinc accionistes que 

consten com a industrials reusencs controlaven 118 accions, el 28 % del capital i 

per últim, onze accionistes locals que hem agrupat dintre del sector serveis 

(professions lliberals i petit artesanat) tenien un 31 % del capital local format per 

131 accions. Si ens fixem en l’accionariat local, descobrim que els grups socials més 

interessats en la producció de gas a partir de carbó d’hulla varen ser els 

comerciants i els individus que participaven del sector serveis, tot i que el ràtio 

persona-accions és molt més elevat entre els industrials de la ciutat. En reflexionar 

sobre aquests dos últims punts, podem asseverar que la ciutat de Reus tenia una 

estructura molt més comercial i artesanal que industrial, però que foren els 

industrials els qui varen apostar amb més decisió per la innovació tecnològica. Així 

cada industrial va invertir en la fàbrica de gas una mitjana de 28 accions, que 

implicava 56.000 rals mentre que els comerciants, professionals de caire lliberal i 
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 Considerem, també, com a capital local les 13 accions que posseïa Joan Domingo i Serra de Tarragona i les 
3 accions de Josep Pelegrí i Borràs de Montbrió del Camp. 
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 AHT: Escriptura de constitució de la societat “Gas Reusense”. Folis 82-99.  
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artesans van adquirir una mitjana de 12,6 accions per cap, es a dir una compra 

accionarial per valor d’uns 25.200 rals.    

 

La importància dels accionistes de Gas Reusense i la seva influència en la societat 

reusenca es evident; l’any 1860, hi havia cinc accionistes que eren regidors de 

l’Ajuntament de Reus: Gaietà Pàmies i Juncosa, que a més havia esta nomenat 

tinent d’alcalde i era l’accionista més important; Macià Vilà i Mateu, Josep M. 

Morlius i Borràs, que posseïa 16 accions; Esteve Llaberia i Cabré, amb 10 accions i 

Baudili Bufill i Auger amb 6 accions. Aquests regidors posseïen més del 20 % de les 

accions. També eren accionistes de Gas Reusense, persones considerades com els 

“Primers Contribuents”; aquest era el cas de Pere Sardà Cailà, que posseïa 35 

accions, que el convertien en el cinquè accionista més important.66 A les eleccions 

municipals celebrades l’any 1860, es varen escollir com a regidors, els accionistes: 

Pere Òdena i Pujol (comerciant i amb 33 accions de Gas Reusense), Francesc 

Figuerola i Pàmies (metge amb 11 accions) i Joaquim Borràs i Compte (comerciant 

amb 10 accions).67 Josep Simó i Amat (metge cirurgià i industrial amb 8 accions) 

que esdevindria l’Administrador de Gas Reusense, també va participar a 

l’ajuntament de Reus com a regidor i tinent d’Alcalde el 1867.68 A l’Ajuntament 

Revolucionari de l’any 1868, hi participaren com a regidors, Josep Simó i Josep Ma. 

Morlius.69  

 

Uns altres accionistes burgesos van participar en més activitats econòmiques 

ciutadanes. Així, Jaume Montaner, un advocat que posseïa 5 accions de Gas 

Reusense, va ser un dels directius, que l’any 1863 van iniciar l’activitat del Banc de 
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 FORT PRATS, Jaime: Anales de Reus desde 1860 hasta nuestros días. Tom I. Pàg.: 50 i 58. 
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 Ídem. Pàg.: 263. 
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 Ídem. Tom IV. Pàg.: 313. 
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 Destaquem a Josep Ma. Morlius com un altre prototipus burgès. Un dels elements fundadors de Gas 
Reusense, també va ser senador durant el Sexenni revolucionari fou senador. El 1869 fou comandant de la 
milícia, el 1871 diputat provincial, primer tinent d’alcalde i president del comitè democràtic federal; el 1873 
fou nomenat governador d’Alacant. Abandonada la política s’instal·là a França, on es dedicà al comerç del vi 
i de l’aiguardent. El 1866 fou president del Centre de Lectura de Reus i, el 1880, sent president del Círcol, 
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Reus.70 Més tard, també va formar part de la societat Tomàs Abelló i Llopart que, 

dedicat especialment a l’exportació, va ser membre de la Junta de Govern i de la 

Comissió Permanent del Banc de Reus i de la Junta Inspectora de Gas Reusense i va 

ser Conseller Municipal i Diputat Provincial, nomenat pel Govern. Va ser també, el 

primer President de la Cambra de Comerç, l’any 1886. La implicació de Gas 

Reusense amb la Cambra de Comerç va continuar, i entre d’altres, van formar part 

accionistes com Ramon Grifoll i Payarols, que va ser membre de la direcció, l’any 

1934; Antoni Batlle i Rosich, membre de la Cambra, l’any 1945; Ramon Vilella i 

Macaya que va ser el tresorer, l’any 1945 i Joan Busquets i Crusat que va ser un 

dels vocals cooperadors, l’any 1953.71 

 

A l’escriptura de constitució de la societat Gas Reusense, a l’any 1854, es va 

establir que el seu consell hauria d’aprovar l’escriptura social, els estatuts i el 

reglament, per tal de declarar la empresa com d’utilitat pública, en base a l’article 

9 de la llei de 28 de gener de 1848, que determinava que una part del capital de la 

Companyia s’havia de fer efectiu abans d’obtenir el Real Decret d’autorització. Una 

vegada, constituïda legalment, i segons l’article 25 del Reglament de 17 de febrer 

de 1848, s’haurien d’elegir l’Administrador de la societat i la Junta d’inspecció.72 En 

la sessió, on s’escolliria l’Administració definitiva de la societat i la Junta 

d’Inspecció s’hauria de determinar el tant per cent dels beneficis que es dedicarien 

a favor de la Junta d’Inspecció i la remuneració a favor d’empleats de la mateixa. 

L’any 1871, la Junta rebia, segons escriptura, com a retribució un 4 % dels beneficis 

de la societat.73 La societat es regiria, segons l’article 10, mitjançant la Junta 

General d’Accionistes, per una Junta d’Inspecció i per un Administrador. Els seus 

deures i obligacions estaven recollits als Estatuts de la societat. La Junta General 

                                                                                                                                                                 
impulsa la construcció del teatre Fortuny. ANGUERA i NOLLA, Pere: La burgesia reformista. Reus en els fets 
de l’any 1860. Associació d’Estudis Reusencs. Núm.: 55. Reus, 1980. Pàgs.: 206-207.  
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 FORT PRATS, Jaime: Anales de Reus desde 1860... Tom III. Pàg.: 49-54. 
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 Memòria, 1886-1986. Cambra oficial de Comerç i Indústria de Reus. Pàgs.: 10, 66 i 187. 
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 AHT: Escriptura de constitució de la societat Gas Reusense.  
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 AGN: Escriptura de Societat Núm. 242 Notaria de Plácido Bassedas. Reus, 2 d’Abril de 1871.  Article 33. 
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d’Accionistes se celebraria el mes de febrer de cada any i l’Administrador hi 

presentaria l’inventari i el balanç general de la companyia, tal com dictaminava el 

Codi Mercantil, per tal de donar als socis notícia clara i específica de la situació i 

estat de l’empresa. La Junta d’Inspecció havia de conformar o censurar l’inventari i 

el balanç, presentats per l’Administrador. A la mateixa Junta, s’acordarien els 

dividends dels beneficis líquids, aconseguits l’any anterior, segons el balanç i 

després de deduir l’import per al Fons de Reserva, l’import dels comptes de 

Material, de Canonades, de Béns mobles i estris i la retribució a la Junta 

d’Inspecció. Una vegada aprovats els balanços s’havien de tramitar al Governador 

de la Província. Es podria convocar una Junta General Extraordinària, sempre que 

la Junta d’Inspecció ho demanés o que ho sol·licitessin, per escrit, deu o més 

accionistes amb dret d’assistència i que junts representessin almenys 200 accions. 

S’havia definit, amb claredat, l’estructura organitzativa de la societat, regida pels 

accionistes, tal com hem indicat anteriorment, en Junta General, per una Junta 

d’Inspecció i per un Administrador. Els Estatuts socials establien les tasques dels 

diferents òrgans. 

 

La Junta General d’Accionistes tenia unes atribucions basades en una sèrie de 

drets i obligacions. Havia de nomenar la Junta d’Inspecció i l’Administrador i les 

persones que les substituirien en els casos de renovació dels seus oficis, per la 

finalització del període establert per al càrrec o per renúncia. També establia la 

remuneració salarial de les persones de la Junta d’Inspecció i l’Administrador. 

Examinava, censurava i aprovava el Balanç anual que havia de presentar 

l’Administrador amb el dictamen de la Junta d’Inspecció. Acordava els dividends de 

beneficis a repartir segons el Balanç i la situació de la companya. Establia 

l’augment de capital i l’emissió consegüent d’accions que el  representaven i fixar 

als subscriptors la responsabilitat i el mode de pagament d’aquestes. Havia de 

resoldre sobre la liquidació o continuació de la societat, segons l’article 14 dels 

Estatuts de 1854 i segons l’article 11, dels Estatuts establerts a l’Escriptura de 
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1871. També un any abans del termini natural fixat per la dissolució de la societat 

–recordem que quan es va fundar es va establir un període de vigència de trenta 

anys- tenia que declarar la continuació o no del projecte social. La Junta General, 

també, acordava les variacions i les reformes estatutàries i de reglament 

necessàries per a la societat. Discutia i resolia les proposicions que la Junta 

d’Inspecció sotmetés al seu judici. Recollia totes les proposicions que presentaven 

els accionistes, les gestionava i les tramitava i creava les vies necessàries, 

mitjançant la convocatòria d’una sessió extraordinària o el nomenament d’una 

Comissió, per tal de solucionar-les. Confirmaven o revocaven, de forma 

inapel·lable, l’acord de la Junta d’Inspecció respecte a la separació de 

l’Administrador del seu càrrec. Resolia les dissidències que tinguessin lloc entre 

l’Administrador i la Junta d’Inspecció, en els actes de responsabilitat comuna. 

Determinava l’ús que caldria fer del Fons de Reserva i dels sobrants que no eren 

necessaris per al moviment ordinari de la societat. Per poder assistir a la Junta 

General d’Accionistes, era indispensable posseir 4 accions pròpies amb tres mesos 

d’anticipació a la convocatòria. Als accionistes els podien representar altres 

persones, encara que no fossin accionistes, amb una simple autorització signada. 

Cada 4 accions donava dret a un vot, però cap accionista podia tenir més de deu 

vots encara que controlés un nombre d’accions superior. Els vots dels accionistes 

apoderats dels socis absents a les Juntes Generals, es comptarien per separat dels 

vots corresponents a les accions de la seva propietat, d’aquesta forma, Macià Vila 

va controlar la majoria dels vots i accions de la companyia. Els accionistes que no 

tenien el nombre suficient d’accions per assistir a la Junta, podrien agrupar-les i 

escollir un o més individus que els representessin. Tots els acords de la Junta 

General d’Accionistes, es consideraven obligatoris per a tots els accionistes.74 
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 AGN : Ídem. Capítol cinquè. 
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La Junta d’Inspecció es componia de tres persones i dos suplents nomenats pels 

accionistes. Per a ser-ne membre, calia posseir un mínim de cinc accions. Eren de 

la seva competència tota una sèrie de funcions: 1a) Observar i fer observar els 

Estatuts i Reglaments. 2a) Acordar la convocatòria de les Juntes generals. 3a) 

Emetre dictamen sobre les proposicions dels accionistes que devien sotmetre a la 

consideració i acord de la Junta General. 4a) Exposar l’anàlisi efectuada sobre els 

inventaris i balanços generals presentats per l’Administrador. 5a) Acordar, a 

proposta de l’Administrador, i en el cas d’augmentar el capital de la companyia, la 

petició de dividends passius als accionistes. 6a) Inspeccionar, examinar i aprovar 

els comptes i operacions efectuades per l’Administrador. 7a) Resoldre les 

consultes que els hi fes l’Administrador. 8a) Podien suspendre a l’Administrador  

sempre que la Junta d’Inspecció ho estimés oportú i posseís motius que 

justificaren la decisió; acte seguit podien nomenar interinament un substitut i 

convocar la Junta General d’Accionistes al dia següent per al procedir a la nova 

elecció. 9a) Tenien el poder de decidir el futur del Secretari, el Tenidor de Llibres i 

el Fons social. 10a) Per últim, podien emprar, dotar i acomiadar els altres empleats 

de la societat a proposició de l’Administrador; amb excepció dels peons, dels 

mossos de fàbrica i d’altres dependents inferiors, els nomenaments i lliure 

acomiadament d’aquests treballadors estaven reservats a la figura de 

l’Administrador mentre que els seus salaris els aprovava la Junta d’Inspecció. 

 

Així, les atribucions de l’Administrador, que era elegit per la Junta General 

d’Accionistes, es dividien en sis funcions bàsiques: 1a) Havia de recaptar els 

dividends passius que senyalés la Junta d’Inspecció en cas que augmentés el 

capital de la societat i tenir sota el seu càrrec la caixa en compte corrent a 

qualsevol entitat de crèdit solvent. 2a) Havia de dirigir i d’administrar els 

interessos de la societat. 3a) Estava obligat a formar anualment el Balanç general 

que havia de presentar a la Junta d’Inspecció. 4a) Proposava a la Junta d’Inspecció 

el nomenament dels empleats de la societat, excepte el de Secretari i el de tenidor 
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dels Llibres. 5a) Nomenava i acomiadava lliurement els peons, mossos de fàbrica i 

altres dependents inferiors. 6a) L’Administrador posseïa la firma social.  Per a ser 

candidat a Administrador, s’havia de ser propietari d’un mínim de quinze accions. 

L’Administrador tenia un càrrec amb caràcter de renunciable i es renovava cada 

quatre anys. Les atribucions comuns a la Junta d’Inspecció i a l’Administrador eren: 

1a) Acordar tot augment de material, 2a) determinar si era convenient proposar a 

la Junta general que s’augmentés el capital de la societat i 3a) Formar els 

reglaments particulars per el bon ordre dels negocis socials.75 La Junta d’Inspecció 

s’havia de reunir dues vegades al mes i sempre que, amb caràcter extraordinari, la 

convoqués el President. D’entre els seus membres, escolliria un President. El 

càrrec de Vocal de la Junta d’Inspecció era renunciable. El període de mandat per 

al President era d’un any, encara que podia ésser reelegida la mateixa persona. El 

President representava a la societat en les seves relacions amb els accionistes, 

amb el Govern i les altres Autoritats, amb excepció dels assumptes 

d’Administració. Els Vocals de la Junta d’Inspecció exercien els seus càrrecs durant 

el període de dos anys. 

 

El Secretari de la Junta d’Inspecció portava els Llibres d’Actes d’aquesta Junta i de 

la General d’Accionistes, comunicava els acords d’ambdues i tenia cura de la seva 

execució. Portava, així mateix, el registre de les accions. Entre altres accions, 

signava els anuncis de totes les disposicions de les Juntes que s’havien de donar al 

públic i, també, redactava i signava amb el President, la Memòria de les operacions 

anuals i tots els informes i disposicions que la Junta d’Inspecció havia de presentar 

a la General. 

 

Els beneficis nets –líquids- es repartien entre els accionistes, en proporció del 

nombre d’accions que cadascú posseïa. Els beneficis nets es constituïen a partir de 

la totalitat de beneficis de la companyia, dels quals es descomptaven una sèrie de 
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partides. Del conjunt dels beneficis –beneficis bruts- es separaven anualment un 2 

% per a el Fons de Reserva, fins que aquest fos d’un 10 % del capital social; el 1 % 

sobre l’import de la Compte de Material; el 3 % sobre el de la Canonades; el 5 % 

sobre la de Béns mobles i estris; el 4 % com a retribució a la Junta d’Inspecció i els 

tants per cent que en substitució i augment de sous s’acordaven.76 Gas Reusense, 

segons els Estatuts de l’any 1854, es podia dissoldre si perdia la tercera part del 

capital social, però si les pèrdues eren de la quarta part del capital, la Junta 

d’Inspecció estava obligada a convocar una Junta General de accionistes, per tal de 

decidir si la companyia es liquidava o si s’havia d’esperar fins arribar a la pèrdua de 

la tercera part. Abans i durant el procés de constitució social, i davant la 

inexistència d’una Junta d’Inspecció que la representés i la gestionés, es va formar 

una Junta Provisional interina fins que es constituís, mitjançant la Junta General 

d’Accionistes, l’administració definitiva. La Junta Provisional va estar constituïda 

per Macià Vila, Josep Simó i Pere Òdena. 

 

De primer, la societat creada no tenia domicili social i la Junta Provisional es reunia 

al domicili de Macià Vila. En la reunió del dia 10 de desembre de 1854, encara que 

la companyia no tenia autoritzada la constitució –faltava el vistiplau del Govern 

Civil de la Província- es va escollir la primera Junta Inspectora que havia de 

substituir la provisional, per tal que no s’aturessin les operacions societàries, 

l’administració i la inspecció de la companyia de tal manera que la societat 

funcionés, a partir dels estatuts de la societat, amb tota la seva plenitud. El 22 de 

març de 1856, s’havien modificat els articles 20 i les bases tercera i quarta de 

l’article 29, perquè no s’ajustaven al Reglament de 17 de febrer de 1848. Però 

foren uns canvis insignificants perquè no es varen canviar les estructures bàsiques 

dels Estatuts de Gas Reusense aprovats a l’any 1854.77 L’estat legal de la societat 

es va adquirir el dia 17 de agost de 1856, quan es va celebrar una Junta 
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Extraordinària, presidida per l’alcalde constitucional, Joaquim Borràs, per 

delegació del Governador Civil. A partir d’aquesta data, es va autoritzar a 

l’empresa a iniciar l’activitat. Quatre dies després, en una nova reunió, es varen 

aprovar els Reglaments, els quals signaren tots els assistents. Va ésser d’aquesta 

manera com la societat formada a l’any 1854 i que ja actuava amb totes les seves 

facultats, va quedar legalitzada l’any 1856.78 
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2.2. Primers passos d'una iniciativa local: construcció de la fàbrica,  

contracte amb l'Ajuntament de Reus i reacció ciutadana. 

 

Gas Reusense des de un bon principi tenia unes grans expectatives d’expansió 

perquè el gas produït era aplicable no tan sols a l’enllumenat públic i el particular, 

sinó que també, molt aviat, va desenvolupar les aplicacions necessàries per a 

introduir-se en el mercat domèstic, comercial i industrial. L’acord amb 

l’Ajuntament era imprescindible, des de diversos punts de vista, perquè atorgava 

directament el monopoli sobre l’enllumenat i, indirectament, també, sobre el 

consum particular. L’estesa de la xarxa de gas al subsòl de la ciutat, per acomplir la 

contracta de l’enllumenat públic amb l’Ajuntament de Reus, tenia una doble 

vessant, donat que feia arribar el gas a punts molt llunyans del  centre neuràlgic de 

la ciutat  i millorava les condicions urbanístiques de nous espais i, també, perquè 

amb al pas de la canonada creava consumidors potencials: 1) els domèstics, que 

abandonaren antigues tècniques de confort en l’habitatge, 2) els comercials que 

aplicaren la tecnologia per fer més atractius el seus negocis i 3) els industrials que 

adoptaren el gas per l’enllumenat de les seves factories i que s’iniciaren, així 

mateix, en la aplicació d’aquesta energia a una rendible gamma de motors a gas 

per tal de generar moviment. Les expectatives creades esdevingueren una realitat 

als anys següents, des de l’inici Gas Reusense va mantenir una línia ascendent 

malgrat que de tant en tant va patir les sotragades econòmiques, socials i 

polítiques externes. 

 

La primera acció de l’empresa Gas Reusense, encara sense constituir-se 

oficialment, va ser la creació del seu nucli productiu: una fàbrica, capaç de generar 

a partir de carbó d’hulla una energia moderna i revolucionària per l’època. El 20 de 

gener de 1854 es va formalitzar un acord: per una banda, entre Macià Vila i Mateu, 

Josep Simó i Amat i Pere Òdena i Pujol, veïns de la ciutat de Reus i comissionats 

per representar a la futura societat Gas Reusense, i, per l’altre, William Richards, 



 2. Gas Reusense, una nova empresa per a una nova tecnologia. Pàgina 92

de nacionalitat anglesa i veí de Barcelona. Aquest acord convenia les bases 

fonamentals per a la construcció d’una fàbrica per a l’elaboració de gas. Richards 

va participar, no tan sols, en la construcció de la fàbrica de Reus, sinó va que 

construir les plantes productores de Sabadell (1851-1852),79 Tarragona (1857-

1858)80 i Manresa (1858).81 Aquestes primeres indústries varen basar tota la seva 

tecnologia en components (maquinària i matèria primera) estrangers. De la 

mateixa forma, com que es tractava d’una moderna indústria no havia encara 

tècnics suficients. Es per això, que es va requerir la intervenció de personal tècnic 

estranger per tal d’iniciar i mantenir, durant els primers anys, la indústria gasista 

espanyola. No va ser fins la dècada dels seixanta, que va començar la intervenció 

d’enginyers catalans a les empreses de producció de gas i en els darrers anys del 

segle XIX,  aquest enginyers ja controlaven algunes de les importants fàbriques del 

Principat.82 La societat Gas Reusense va ésser un dels exemples de com la creació 

de la indústria del gas, la seva producció i el manteniment de la factoria varen 

estar, en un inici, en mans de cognoms de procedència estrangera. Richards va ser 

la persona encarregada de posar la fàbrica en funcionament i un altre tècnic 

estranger, el maquinista Frederic Lemercier Bocours, procedent de Rouen (França) 

va ser el primer responsable de la producció i el manteniment. Aquestes dues 

figures estrangeres també varen participar a la societat com accionistes. De ben 

segur, les accions que posseïen tenien una relació directa amb la remuneració 

acordada amb la Junta de la societat. Un altre cas que reafirma la participació 

estrangera en el procés d’implantació gasista a Catalunya, es va donar a Vilafranca 

del Penedès, l’any 1886, amb la creació d’una segona fàbrica d’elaboració de gas. 

La seva construcció es va realitzar “(...) amb utillatge procedent de la firma anglesa 
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Gilbon and Dudley i muntada per tècnics i operaris vinguts expressament de 

Londres (...)”.83  A la península ibèrica, també hi podem trobar més exemples; així 

l’any 1843, a Madrid, una companyia anglesa construeix una important fàbrica de 

gas a les rodalies del Pont de Toledo. L’any 1847, la Compañía Lyonesa del 

Alumbrado va construir una fàbrica per al subministrament de gas a Bilbao.84 La 

Sociedad Valenciana para el Alumbrado de València es va crear quan els enginyers 

francesos Lecocq i Lebon varen aconseguir la contracta, per part de l’Ajuntament 

de València, per a l’establiment de l’enllumenat públic a gas. Després, ells 

mateixos van construir una fàbrica i varen treballar en la captació de 

l’accionariat.85 A Sevilla, l’any 1846, els britànics Oliver Mamby i Partington inicien 

el treballs per a la construcció d’una fàbrica del gas.86   

 

Amb la construcció de les fàbriques de gas de Reus i Tarragona, Richards es va 

convertir en el tècnic estranger més important que va actuar en el Camp de 

Tarragona. Richards, no treballava sol, era el cap visible d’un col·lectiu dedicat a la 

indústria del gas, tal com es desprèn de les notícies que tenim de la seva actuació a 

la ciutat de Tarragona.87 El dia 7 d’octubre de 1857, va segellar un contracte amb 

l’Ajuntament de Tarragona per a l’establiment de l’enllumenat públic a gas. El 

gener de 1858, Richards y Cía., va presentar el projecte per a construir una fàbrica 

de gas als afores de Tarragona. L’Ajuntament va concedir el permís el febrer i, al 

mateix temps, li va concedir l’exclusiva de la distribució de gas durant 30 anys. A 

Reus, les bases convingudes entre els representants de Gas Reusense i Richards 

tenien com a principal condició l’obligació, per part d’aquest últim, de construir 

una fàbrica per a la confecció de gas amb la tecnologia més moderna.88 Els 
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gasòmetres que s’havien de muntar calien que tinguessin una capacitat per donar 

subministrament a 4.000 llums d’un consum de 100 litres per hora durant cinc 

hores i mitja diàries, es a dir calia que produïssin un mínim de 2.200 metres cúbics 

per dia. 

 

En aquest acord s’especificaren amb tot detall les distintes característiques que 

havien de posseir cadascuna de les parts amb què s’havia de subdividir la fàbrica. 

En línies generals, la factoria havia de tenir una sala de forns, uns magatzems 

suficients per contenir 30.000 quintars de carbó, un magatzem per al coc produït, 

els edificis necessaris per als purificadors, comptadors i regulador i una petita 

habitació per al contramestre. També, es va concretar que es realitzarien les 

excavacions per a les dues cisternes dels gasòmetres i un pou per al quitrà. 

S’instal·larien vuit forns, sis forns amb cinc retortes cadascun i dos de tres retortes 

cadascun. Les 36 retortes eren de ferro fos, cada una de les quals tenia 11 pams de 

llarg interior, 40 centímetres d’ample i 20 centímetres d’alt. També, calia instal·lar 

vuit cendreres de ferro fos. El gasòmetres de la fàbrica havien d’ésser dos, d’una 

capacitat total de 1.400 metres cúbics, es a dir, 700 m3 cada un. Es col·locarien 

quatre purificadors de gas, denominats de cal seca, amb una vàlvula hidràulica. Era 

imprescindible un comptador, amb els rellotges necessaris, per veure el consum 

del gas i un regulador de pressió per controlar la pressió de sortida de la fàbrica. La 

fàbrica precisava d’una sèrie d’elements auxiliars, com una bàscula que fos capaç 

de pesar un carro carregat amb 50 quintars de carbó i un camí de ferro per conduir 

el carbó des del dipòsit als forns. També, era imprescindible la compra de tubs per 

a la canalització del primers carrers reusencs. El fet de què poguessin intervenir 

possibles competidors al negoci del gas feia que la ràpida instal·lació de la 

canalització i la possessió d’una xarxa de subministrament de gas en funcionament 

fos imprescindible.  
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Foto AGN: La fàbrica de Gas Reusense el 1886. 
 

En l’acord, es va especificar que es lliuraria a Richards la quantitat de 40.000 pesos 

forts en moneda efectiva, per tal que instal·lés una planta productora i que 

aquesta estigués en un estat perfecte per a l’elaboració d’un bon gas i per donar 

un servei adequat. Però es va tenir que negociar un altre cop, Richards va demanar 

una quantitat de 42.000 pesos, perquè amb els 40.000 acordats li hauria quedat un 

benefici molt limitat. Aquesta diferència de 2.000 pesos, es va deixar a la 

consideració dels representats de l’empresa una vegada haguessin comprovat els 

resultats dels aparells, canonades i accessoris instal·lats. Es va establir una data 

d’inici d’obres i una altra d’acabament. Les obres havien de començar abans de 

trenta dies, a comptar a partir de la data de signatura del document. L’acabament 

de la construcció de la fàbrica i la seva posada en funcionament havia d’ésser als 

vuit mesos de l’inici. Es penalitzaria a Richards si es retardava en la finalització del 

projecte amb l’excepció que el retard fos fortuït o produït per una causa de força 

major. La societat facilitaria a Richards el terreny necessari per establir els 

gasòmetres, els dipòsits de carbó, els edificis principals i els annexes a la fàbrica. 



 2. Gas Reusense, una nova empresa per a una nova tecnologia. Pàgina 96

L’enginyer anglès estava obligat a dirigir la fabricació del gas i de l’enllumenat, 

durant deu anys d’una manera directa. Pel treball de direcció de la factoria, se’l 

recompensaria amb un 20 % de l’excedent del 8 % dels beneficis líquids. Richards 

havia de garantir, durant dos anys, el funcionament de tota la fàbrica i les 

canonades.89 

 

L’acord anterior es va concretar el 20 de gener de 1854 i dies després la societat 

Gas Reusense va comunicar a l’Ajuntament que el dilluns dia 23 del mateix mes, 

s’havien iniciat les obres de la fàbrica de gas en la zona ja determinada 

anteriorment.90 Amb posterioritat, la Junta Interina de Gas Reusense va presentar 

a l’Ajuntament el Plec de condicions relatives a l’enllumenat de gas de la ciutat de 

Reus. La Comissió creada per l’Ajuntament, va iniciar un període de discussions 

amb la Junta Interina de la societat gasista. Les discussions sobre les bases que 

havien de determinar les relacions municipals amb la empresa distribuïdora de 

gas, es va iniciar, no sense algunes dificultats, la instal·lació de canonades per al 

subministrament del nou fluid. Durant aquest procés d’obertura de rases a la via 

pública, es van produir deficiències que l’Ajuntament va voler eradicar amb el 

nomenant d’un vigilant que controlés les obres d’expansió de la canonada de gas. 

El sou d’aquest vigilant va anar a càrrec de Gas Reusense.91 El procés d’implantació 

de les infraestructures iniciat per l’empresa de gas reusenca no es va aturar en cap 

moment; la construcció de la fàbrica estava en marxa i la canalització dels carrers 

de la ciutat estava en un procés ascendent i continu. Davant d’aquest panorama, la 

societat va pensar amb la compra dels elements necessaris per concretar 

l’enllumenat públic. Es va iniciar una selecció de les faroles que s’haurien de 

col·locar als carrers i places tan aviat es posés en servei la fàbrica d’elaboració de 

gas. Aquesta necessitat es va concretar, el dia 18 de novembre del mateix any 

1854,  quan es va estipular un compromís amb l’empresa de J. Nogués y Cía. de 
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Barcelona, amb el qual s’obligaven a construir i lliurar “(...) por todo el presente 

año, 150 faroles llamados de calle y 50 faroles de los de Rambla, y más si se 

necesitasen, según las muestras que dejan en poder de la empresa (...)”. Es fa 

constar que els fanals havien de ser de llautó i el seu preu de 140 rals de billó 

cadascun. Col·locar-los va costar 64 rals cada fanal. I calia instal·lar, almenys, 35 

fanals per setmana.92  

 

Va ser el dia 27 de novembre de 1854, quan l’ajuntament de Reus va aprovar el 

“Plec de condicions mitjançant les quals la Societat titulada Gas Reusense ofereix 

al Magnífic Ajuntament d’aquesta vila subministrar l’enllumenat públic de gas”.93  

En aquesta sessió es va convenir el contracte entre ambdues parts, que amb 

posterioritat, es va formalitzar per mitjà d’escriptura pública. Però no va ésser fins 

el dia 13 de gener de 1855, que es va signar el primer contracte amb l’ajuntament, 

presidit aleshores per l’Alcalde Joan Martell. Aquest document comptava amb un 

interessant preàmbul que resumia les intencions d’ambdues entitats. Aquest 

preàmbul deia: “(...) Como a imitación y ejemplo de algunas poblaciones del Reino 

que rivalizan en cultura y delicado gusto, concibiera este Ayuntamiento en 1853 el 

plausible pensamiento de subsistir el alumbrado público de aceite que hoy en día 

emplea con el de gas canalizado, solicitó al intento del Gobierno de la Provincia la 

competente autorización que fue concedida oficialmente en 6 de septiembre del 

mismo año. Constante la Municipalidad en su propósito y con noticia de que Don 

Matías Vila, en sociedad con otros, se hallaba dispuesto a tomar por empresa el 

nuevo sistema de alumbrado, celebró sesión en 30 de diciembre del propio año en 

la que propuso a aquél la plantación del conveniente establecimiento. A 

consecuencia de este acto se formularon bases, para poder celebrar la contrata por 

dicho señor Vila en sesiones que tuvieron lugar en los días 14 y 22 de junio del año 

pasado 1854, y no se llegó a negociar por haber cesado en sus cargos aquel 
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cabildo. Y el día 27 de noviembre de 1854, reunidos a las doce del día, bajo la 

presidencia del señor Alcalde primero constitucional, Don Juan Martell, los señores 

concejales, en sesión extraordinaria, se dio cuenta por la comisión del 

Ayuntamiento encargada del convenio con el «Gas Reusense» de las bases, y 

después de conferencias y discusiones dilatadas para buscar el medio con que 

saliesen menos gravados los intereses del común y el servicio público 

experimentase las notables mejoras que los adelantos y la situación de este pueblo 

reclaman, habían formalizado convenio con la Junta de dicha sociedad. (…).94 

 

Al plec de condicions del contracte entre la ciutat de Reus i la societat Gas 

Reusense; l’empresa subministradora es comprometia a pagar la col·locació de les 

canonades per a la distribució de gas, les consoles, els canelobres, els fanals, els 

ampits i altres accessoris de l’enllumenat públic en tota la línia instal·lada. També, 

havia d’assumir les despeses i el servei d’encendre i d’apagar els fanals. Havia de 

canalitzar i il·luminar els 113 carrers i places que l’Ajuntament havia seleccionat. La 

primera fase de canalització de la xarxa de gas es va acabar abans del final de l’any 

1855. Gas Reusense es va comprometre a subministrar l’enllumenat públic per gas, 

una vegada s’iniciés el funcionament de la fàbrica productora del fluid. Estava 

obligava a elaborar un gas de bona qualitat que projectés una llum clara i brillant. 

El subministrament no seria només públic, sinó que la companyia havia de 

proporcionar gas a tots els particulars que ho sol·licitessin, als carrers per a on 

passés la canonada. També, havia d’atendre les sol·licituds d’aquells establiments 

que demanessin gas i no es trobessin separats de la canonada principal més de 10 

vares. L’Ajuntament va senyalar els punts on s’havien de col·locar els fanals, amb 

una distància entre ells que no podria ser superior entre 120  i 150 pams, segons 

les circumstàncies particulars del carrer. El contracte també regulava l’horari de 

l’enllumenat públic que diferia segons l’època de l’any i estipulava que l’empresa 

cessaria l’enllumenat ordinari de gas set dies al mes, aquests dies serien el 
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pleniluni i els tres dies anteriors i posteriors. El bec de les llums públiques tenia un 

consum de cinc peus cúbics de gas espanyols l’hora. El preu de l’enllumenat públic 

era de 5,5 maravedís per cada hora i llum de consum de cinc peus cúbics per hora. 

El cost del consum de l’enllumenat públic municipal, es pagava per mensualitats 

vençudes en moneda corrent d’or o d’argent. Una vegada acabat el termini de 

pagament, si aquest no es feia efectiu, l’empresa podia cessar el servei de 

l’enllumenat públic i era responsabilitat de l’Ajuntament la indemnització pels 

perjudicis ocasionats fins al restabliment del subministrament públic. Una altra 

clàusula, va concedir a la representació municipal el dret què els hospitals, els 

quarters, els col·legis i altres establiments comunals tinguessin l’enllumenat de gas 

al mateix preu que el que s’havia fixat per a l’enllumenat públic. Les instal·lacions 

interiors d’aquests establiments anirien a càrrec de els seus amos o dels seus 

Administradors.  El dia 3 de febrer de 1855, es va acordar que l’enllumenat de les 

Cases Consistorials es fes per mitjà del gas.95 

 

El preu per l’enllumenat particular oscil·lava entre els 11 i els 70 rals de billó al 

mes, en funció del tipus de bugia i de l’horari de consum, tal i com es reflecteix al 

quadre següent.96 El preu del gas mesurat per comptador es va establir en 75 

maravedís per metre cúbic. Els abonaments particulars calia que fossin com a 

mínim d’un any, prorrogable a més anys a voluntat dels clients. Els treballs i els 

aparells de les instal·lacions interiors dels edificis, els havien de realitzar “artistes” 

(instal·ladors o lampistes); degudament autoritzats per l’administració de Gas 

Reusense. Els “artistes” eren els únics responsables de les seves obres i els seus 
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treballs eren retribuïts segons “(...) una tarifa equitativa que publicará la empresa. 

(...)”.97  

 

 

 

 

 

 

 
L’article 16 del “Plec de condicions”, per a l’enllumenat del gas al municipi reusenc, 

suposava un dels més importants de tot el contracte perquè conferia un caràcter 

monopolístic a l’empresa subministradora, durant un període de trenta anys.98 El 

període de duració de la contracta coincidia amb el temps estimat de permanència 

de l’empresa Gas Reusense, el qual quedava recollit en els estatuts fundacionals de 

la societat. Es evident que aquest assumpte no era fortuït  que l’empresa estimava 

que la indústria del gas seria rendible, mentre existís aquesta clàusula de 

exclusivitat en la distribució del nou fluid i fos una energia en fase d’expansió. La 

condició d’exclusivitat no obeí tan sols als interessos de l’empresa, sinó que a més 

també cobria i garantia els objectius de l’Ajuntament. L’empresa, com totes, 

desitjava beneficis sense competència i l’ens municipal volia establir una de les 

bases per a la creació d’un municipi modern. L’Ajuntament, a més, podia controlar 

i establir un creixement unitari i equilibrat de la xarxa.99 Des d’una clara 

perspectiva econòmica, les empreses gasistes mantingueren durat el màxim de 

temps possible l’estat de monopoli. Gas Reusense ho va aconseguir fins que va 

traspassar els actius i la concessió municipal a La Catalana de Gas, més de cent 
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canalización en las calles y plazas de esta villa durante el término de treinta años que será el de duración de 
la contrata.»(...)” Ídem. 

Fins a les 21 hores Fins les 22 hores Fins les 23 hores. Fins les 24 hores.

Bugia 11 rals 14 rals 17 rals 20 rals

De núm. 2. 16 rals 20 rals 24 rals 29 rals

De núm. 3. 22 rals 28 rals 34 rals 40 rals

De núm. 4. 31 rals 40 rals 49 rals 58 rals

De núm. 5. 43 rals 52 rals 61 rals 70 rals

Desde el vespre
Becs 

Preus de l'enllumenat particular 1854
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anys desprès d’haver-se creat com a empresa productora i distribuïdora de gas. 

Encara que hi van haver iniciatives per crear una veritable competència en 

aspectes que no recollia la contracta entre l’empresa reusenca subministradora de 

gas i l’Ajuntament.100 El monopoli de Gas Reusense en la fabricació de gas es va 

veure amenaçada, perquè l’exclusivitat en la producció i subministrament de gas 

era un aspecte bàsic per la seva subsistència i el seu futur. En el mercat energètic 

reusenc, com en la majoria de poblacions espanyoles, era difícil que haguessin 

sobreviscut, durant gaire temps, dues empreses de gas que competissin per donar 

resposta a una demanda energètica limitada (tan pública com privada). Duplicar 

ofertes i estructures gasistes era inviable. A una ciutat com Barcelona, amb un alt 

potencial, si tenia sentit aquesta lluita entre empreses per aconseguir el màxim 

grau de penetració possible en el mercat del gas.    

 

L’Ajuntament, en la concessió de l’enllumenat públic a gas, va voler garantir, en un 

acte de previsió, que s’il·luminarien els carrers de la ciutat sempre i per tal de 

evitar els riscos de què apareguessin problemes i accidents que pugessin afectar al 

subministrament de gas, va obligar a l’empresa a tenir el mateix nombre de 

gresoles que de becs, per tal de poder suplir amb oli la possible manca de 

l’enllumenat de gas. A l’article 18, es varen establir les sancions que l’Ajuntament 

aplicaria a la societat en cas d’irregularitats, tant amb el subministrament com 

amb l’incompliment dels horaris establerts. També, va indicar les excepcions 

d’impossibilitat d’acomplir l’acord, per causes alienes a la voluntat de la empresa. 

Molt de passada, també es van concretar les condicions per la instal·lació de les 

canonades al carrer, les quals s’haurien de soterrar de manera que produïssin 

poques molèsties als ciutadans. En la realització de les obres de canalització, calia 

tenir cura amb les instal·lacions que ja existien al subsòl, com els conductes d’aigua 
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i els claveguerons. En cas de fer malbé els altres serveis, l’empresa de gas, com és 

lògic, s’havia de fer càrrec de les indemnitzacions corresponents i de restituir els 

serveis al seu estat anterior.  

 

L’Ajuntament es va comprometre ha fer valer tota la seva autoritat per tal d’evitar 

que es malmetessin les propietats que l’empresa posseïa per l’enllumenat públic. 

D’aquesta manera s’intentava protegir, que les llums públiques no s’apaguessin, 

que no es trenquessin els fanals i que no es tanquessin les vàlvules de les 

escomeses dels abonats particulars. Als culpables d’aquests actes perjudicials als 

interessos de Gas Reusense, se’ls sancionaria amb una indemnització pels 

desperfectes efectuats i amb penes severes que ferien més difícil tornar a cometre 

aquests excessos.  

 

A la part final del document del Plec de condicions del contracte, l’Ajuntament 

declarava una clara satisfacció i una sèrie de consideracions sobre l’acceptació 

d’aquest plec presentat per la Comissió bipartida que va negociar-lo. Es deia que: 

“(...) el alumbrado por medio del gas, va a causar un aumento de gasto en el 

presupuesto municipal, quedan estos debidamente compensados con la 

incomparable mejora que va a tener el alumbrado público, con el mayor número de 

horas que tendrá de duración, y con el adorno que muchas calles van a 

experimentar por efecto de los candelabros que deberán en ellas colocarse; y 

considerando por otra parte, que las bases establecidas por la comisión y la junta 

representante de aquella sociedad son más beneficiosas que las consignadas en las 

demás contratas de los pueblos del Principado, ha acordado dispensar como 

dispensa su aprobación al referido pliego de condiciones a fin de que se base sobre 

lo estipulado en el mismo contrato que debe formalizarse por medio de escritura 

pública. (...)”.101 Aquest document es va remetre a la Diputació provincial que va 

donar la seva aquiescència al contracte i que va ressaltar dos aspectes que definien 
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la importància econòmica de Reus com a centre punter del comerç i de la 

fabricació de la demarcació i que situaven a la ciutat com a capdavantera en 

l’aplicació de les noves tecnologies de l’època.102 Aquesta valoració tecnològica no 

resulta estranya si recordem que, l’any 1843, es va fundar La Industrial Reusense, 

que va ser la primera indústria de la província i la segona en tot el Principat, que va 

aplicar al seu sistema productiu la màquina de vapor.103  

 

L’empresa Gas Reusense no es va limitar a crear una estructura empresarial 

basada només en components industrials, sinó que des d’un primer moment va 

fixar una vessant, complementària però important, de caràcter comercial que 

havien garantir l’expansió del producte energètic. Així, el novembre de l’any 1854, 

mitjançant la Junta de la societat, es va establir que la casa de J. Nogués y 

Compañía era la única empresa autoritzada en la col·locació dels ramals (connexió 

de servei) de la canonada i altres elements necessaris per el subministrament 

particular de gas. D’aquesta forma, J. Nogués  va obrir un establiment, situat al 

raval de Santa Anna, número 11, on es venien tota classe d’aparells a gas. El diari 

reusenc El Liberal Reusense invitava, des de les seves pàgines, “(...) a todos los 

amantes de la prosperidad de esta Villa, a que acudan a proveerse de lo necesario, 

y se apresuren a tomar Gas, si quieren tener luz más clara, más curiosa y más 

económica (...)”.104 

 

El canvi de l’enllumenat públic tradicional d’oli per l’enllumenat de gas, va registrar 

un gran interès en tots els estaments ciutadans que va quedar reflectit a moltes 
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cròniques ciutadanes. Aquest fet s’evidencia en el seguiment periodístic que es va 

fer de l’esdeveniment, de tal forma que qualsevol contratemps en la concreció de 

la innovació energètica es publicava de seguida a les pàgines dels diaris. Així es 

com descobrim com la posta en marxa de l’enllumenat públic de gas va sofrir 

problemes, de vegades aliens a la societat adjudicatària. Per exemple l’any 1854, el  

còlera va provocar una interrupció amb el subministrament de fanals que es 

construïen a Barcelona i també, es va produir un incendi que va comportar lesions 

en el contractista que realitzava les obres de la fàbrica productora de gas, 

possiblement en la construcció del gasòmetre.105 Aquest seguiment periodístic va 

arribar fins al punt de mostrar una certa impaciència davant els retards en la 

posada en funcionament del sistema de producció i distribució de gas. El diari El 

Liberal Reusense, el divendres 17 de novembre de 1854, comentava i lloava l’avenç 

tecnològic que estava a punt d’entrar en funcionament, tal com diu l’article 

següent: “(...) El público que vio tiempo hace colocar la cañería para la conducción 

del Gas, empieza a extrañar tanta tardanza en ver este alumbrado, y a ocuparse 

impaciente de este asunto, indagando la causa que se opone a la más pronta 

realización de esta mejora que ha de animar el semblante de estas noches 

sombrías y alejar del transeúnte a una mano alevosa. 

Nosotros tenemos el placer de poder satisfacer hasta cierto punto es pública 

curiosidad que se manifiesta, pues sabemos, que nuestro digno Ayuntamiento y la 

empresa o junta directiva de la Sociedad del Gas Reusense, van a reunirse muy 

luego para resolver este asunto. 

No queremos hablar del alumbrado de Gas como mejora de adorno, aunque lo será 

y grande para esta Villa, sino como una necesidad que todos sentimos. 

Efectivamente: quien no se ha aplastado las narices, roto una pierna o quebrado un 

cuerno, al transitar por esas calles de Dios sin norte ni más brújula que su instinto, 
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tropezando a cada paso y dando contra el suelo con todo el peso de su humanidad, 

o besando alguna esquina?. 

Tan malo es el alumbrado que tenemos, y ha sido comúnmente tan mal servido, 

que en invierno, en pasando las nueve, por demás le son a cualquiera los ojos, pues 

con ellos no ha de ver si un puñal amaga su vida (…). 

tengamos al menos un buen alumbrado que nos permita salvar los peligros que nos 

ofrece un mal piso y la oscuridad que tanto alienta intentos criminales. 

(...) A las mejoras que ha hecho, les falta luz que las alumbre, y desearíamos que el 

Alcalde D. Juan Martell no se fuese dejándolas a obscuras.(…)”  

 

Però, caldria esperar fins a l’inici de l’any 1855, quant tot va estar en ordre, per 

il·luminar les places i els carrers mitjançant el gas. La ciutat va experimentar 

aquella transformació lumínica tan anhelada que la convertia en la segona 

població de Catalunya, i de les primeres d’Espanya, que tenien un enllumenat de 

gas canalitzat.106 Les perspectives per a la incipient societat tecnològica eren 

encoratjadores, la sensació de negoci era més que evident. 
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2.3. Consolidació de Gas Reusense com a empresa subministradora 

d'energia durant la segona meitat del XIX. 

 

 2.3.1. La situació econòmica a Reus. 

  

La dècada del anys 60, del segle XIX, venia precedida per un procés de 

desacceleració econòmica que es produí, a Reus, a causa del còlera entre els anys 

1854 i 1857. El progrés de la indústria catalana i reusenca no tenia una continuïtat 

homogènia sinó que patia oscil·lacions freqüents, de tal forma que una crisi de 

subsistència, com la produïda entre els anys 1856 i 1857, feia baixar la producció 

industrial als valors dels anys anteriors. A partir de l’any 1860, es va entrar en una 

fase de expansió molt matisada perquè la Guerra civil als Estats Units d’Amèrica 

entre els anys 1861 i 1865 va fer trontollar la indústria tèxtil del cotó. En aquest 

període es va produir el denominat “desencís carboner”, que va fer que moltes 

filatures cerquessin un tipus d’energia més econòmica. Aquesta energia va ser la 

hidràulica i com a conseqüència les filatures es van concentrar en les conques dels 

rius Llobregat, Anoia, Ter, Freser i Cardener. Reus, com d’altres ciutats catalanes, 

era deficitària en energia hidràulica i amb els costos energètics tan elevats que les 

inversions cotoneres es varen desplaçar lluny de la ciutat. A Reus, com a Manresa i 

a Vilanova, es varen localitzar només les activitats tèxtils complementàries.107 Va 

ser per això, que la ciutat va iniciar un camí d’estancament industrial considerable. 

El ritme de creixement es va desaccelerar de tal forma que la indústria local va 

restar al marge del definitiu “take off” de les altres zones catalanes i es va deturar 

el procés de expansió industrial. 

 

Aquesta decadència reusenca del anys 60 queda recollida d’una forma molt 

satisfactòria en l’anàlisi econòmic més concret i clarivident que es conserva d’un 
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coetani d’aquesta època.108 Aquest testimoni queda recollit a «Reus, su pasado y 

su porvenir», un opuscle editat l’any 1861.109 L’informe té com a punt d’arrencada 

la pèrdua demogràfica del període de 1857 al 1860, de 212 famílies a la ciutat de 

Reus i vaticina que no es pot emmarcar la crisi econòmica pel sòl fet concret de les 

pèrdues de collites per culpa de l’Oídium.110 Les causes principals de la decadència 

eren degudes al perjudici causat per la “Revolució espanyola”, als motins i als 

pronunciaments que varen fer impossible «l’esperit públic local». L’agitació política 

i social va paralitzar la indústria, va retirar de la circulació els capitals i va reduir el 

comerç. Segons l’autor d’aquest informe, Reus era una població de tercer ordre 

que no va saber proporcionar els mitjans necessaris per a la instrucció dels seus 

habitants, de tal forma que no existiren els instituts, acadèmies i universitats 

bàsiques per a la creació d’homes d’empresa. També, va afirmar que es a partir de 

l’any 1835, quan es varen iniciar les causes de la decadència d’un Reus 

eminentment mercantil, on la agricultura i la indústria només tenien un paper 

secundari. Els problemes de la indústria es varen basar, en principi, en els 

entrebancs que significaven l’existència dels gremis, en una manca de política 

educacional adequada a les necessitats ciutadanes i en la distància social i 

econòmica que hi havia entre les diferents classes socials. També, remarca com a 

deficiència per al desenvolupament econòmic de la ciutat, el caràcter dels 

reusencs que viuen de manera aïllada i independent. Manca, davant de l’esperit 

individual reusenc, la unió i l’esperit públic local de tal forma que dos de les més 

notables societats anònimes industrials existents: la societat de l’enllumenat de 

gas i el ferrocarril de Reus a Montblanc, varen néixer degut a l’energia de unes 

poques persones. Les causes de la decadència comercial de la ciutat, les trobava en 
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les discòrdies polítiques, la devaluació econòmica de les nombroses fàbriques 

d’aiguardent per culpa de la forta competència francesa, l’abandonament del port 

de Salou en benefici del de Tarragona que oferia més seguretat en les operacions 

mercantils, la manca de bones comunicacions terrestres i per últim, l’Oídium que 

va fer perdre collites i rendes  i conseqüentment, va reduir els capitals excedents.  

 

Els fonaments de la indústria reusenca eren la sedera i la cotonera, que competien 

de forma remarcable amb la indústria nacional i estrangera, amb la introducció 

d’innovacions constants per tal de no esdevenir factories obsoletes. Aquesta 

política d’actualització dels processos productius no va ser seguida per els 

establiments d’elaboració d’aiguardents. La indústria va adquirir en les dècades 

posteriors, un gran interès i utilitat perquè va recollir part dels excedents 

econòmics i humans que varen generar la decadència comercial de la ciutat. La 

indústria fabril, en moderada escala, ja era antiga i va absorbir tots aquells operaris 

que l’aiguardent va deixar sense feina. La concepció seductora de la vida de la 

ciutat enfront de la rural, va fer que els camperols abandonessin les seves tasques 

al camp i s’apropessin a la ciutat a la recerca d’un món millor i tota aquesta mà 

d’obra, també, va recalar al món industrial. La indústria necessitava a més de mà 

d’obra no qualificada, persones qualificades i amb recursos per al 

desenvolupament industrial. Però, Reus no tenia el caràcter ni la flexibilitat laboral 

(perquè existien els entrebancs dels gremis) ni l’educació social i laboral necessària 

per a una indústria a gran escala. També, mancava el capital i les tendències 

col·lectives. L’informe del 1861, reclama la necessitat de què la indústria i 

l’industrial tinguin una il·limitada llibertat d’acció amb les formes de treball, amb 

els salaris i una tolerància no discutible amb l’operari (“subordinació moral”). Reus 

va esdevenir un centre, gairebé només fabril per una desatenció del comerç i de 

l’agricultura. Aquests sectors no van arribar, en aquesta època, a l’alçada de la 

indústria degut a la competència i a la manca de capitals. Els excedents dels 
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capitals que generaven els industrials i els homes de negocis es varen emprar en 

l’adquisició de béns rústics i urbans, enlloc de reinvertir-los en els seu propi negoci. 

 

L’autor de l’informe va afirmar que el Reus del segle XIX, no podia ser una ciutat 

només fabril, perquè no era possible l’admissió de la nombrosa classe mitjana 

independent existent, donat que una ciutat industrial per poder ser activa i créixer 

econòmicament, tan sols es podia basar en dues classes socials: els industrials i els 

obrers. Va preconitzar un Reus que s’havia de sostenir amb el comerç i amb 

l’agricultura; la ciutat havia de tenir un caràcter preferentment mercantil i una 

situació fabril moderada i per mitjà del desenvolupament del “(...) espíritu público 

local (...)” havia de crear les infraestructures necessàries per establir una més 

elevada producció agrícola i retornar a la antiga puixança del comerç local. Va 

posar com a exemple la ciutat de Barcelona, en afirmar que des de feia trenta anys 

a més del seu desenvolupament industrial, havia augmentat extraordinàriament el 

seu comerç. També, va sol·licitar la creació d’hàbits de sociabilitat o disciplina 

pública que se subordinessin amb llibertat a aquelles lleis que demandaven la 

indústria, mentre que s’havia de combatre l’anarquia que alterava la llibertat de la 

indústria o l’ordre social.111 Aquest informe va presentar dos models de ciutat en 

l’aspecte econòmic: la ciutat industrial enfront de la ciutat sectorialment 

diversificada. 

 

A Reus, la indústria, com el comerç i l’agricultura, també va patir les inclemències 

polítiques de caire nacional i internacional. L’any 1862, es va accentuar el 

problema de subministrament de cotó a les fàbriques tèxtils reusenques, per culpa 

de la guerra. Aquesta carestia de primera matèria, va paralitzar la producció 

reusenca i va ocasionar en conseqüència una manca de treball i una crisi directa 

sobre el proletariat tèxtil.112 El novembre de 1862, l’ajuntament va tractar el tema 
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de la crisi fabril i va cercar solucions, tant dintre del mateix marc industrial de la 

ciutat com des de l’exterior de la institució municipal.113 La crisi era de gran 

envergadura i afectava a tota la societat. Els organismes públics eren incapaços 

d’aportar solucions eficients i cercaven al sector privat els recursos necessaris per 

superar la crisi, encara que fos d’una forma temporal i parcial. Però difícilment, la 

indústria i el comerç reusenc podien solucionar el problema de la desocupació que 

s’havia generat a causa de la manca de cotó. Aquesta crisi tèxtil va afectar 

directament a altres sectors productius i comercials i al mateix Ajuntament. Aquest 

panorama tant negatiu, va generar un estancament en la demanda energètica. Gas 

Reusense va veure com la demanda particular es va frenar i com el cost del 

consum del l’enllumenat públic no era satisfet, en la seva totalitat, per 

l’Ajuntament.114 Les arques municipals estaven buides, de tal manera que el deute 

amb Gas Reusense creixia de forma progressiva i paral·lela als problemes del 

consistori. La crisi financera de l’Ajuntament es va agreujar tal com es recull a 

l’ofici que va enviar a Gas Reusense, on li comunicava que el Consistori no podia 

abonar el consum de gas del fanal, que en hores extraordinàries enllumenava en el 

carrer de Monterols davant l’Administració de Loteries.  
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La indústria no podia assumir el repartiment del treball, proposat des de 

l’Ajuntament, sense renunciar a una repercussió sobre els seus costos econòmics i 

no estava disposada a fer-ho. En aquests casos, abans com ara, es quan l’industrial 

va recórrer a les entitats públiques per tal de desfer-se dels problemes socials i va 

adoptar aptituds indolents en front de les crisi econòmiques del proletariat. 

L’Ajuntament de Reus va iniciar obres a les travesseres de la ciutat. En aquestes 

obres es van admetre una petita part dels operaris fabrils que estaven a l’atur, 

però no tots els operaris pogueren accedir a un treball; d’uns 200 obrers sense 

feina tants sols 25 van trobar-la en aquestes tasques. La falta d’aportació de part 

dels cinc milions de pessetes que el govern espanyol va destinar a Catalunya, per 

fer front a la crisi fabril i la impossibilitat del govern municipal d’aportar més 

capitals per a la inversió en obres públiques van fer que no fos possible cobrir els 

dèbits pendents per efectes d’obres públiques ja realitzades. Si no es pagava als 

contractistes hi havia el risc que acomiadessin els treballadors que tenien ocupats, 

la qual cosa encara agreujaria més la crisi existent.115 La filosofia actual del 

repartiment del treball, com a possible solució davant les altes tasses d’atur, ja 

s’establia 150 anys abans com a mecanisme prioritari davant la crisi.  Altra mesura, 

clarament insuficient, per aconseguir alleugerir aquest pes social passava per 

canalitzar una sèrie d’ajudes a la classe obrera, que generava l’ajuntament a partir 

dels donatius dels majors contribuents de la ciutat, entre els quals es trobava Gas 

Reusense. Aquest ajut social seria un fet durant tot el segle XIX i part de XX.116 La 

crisi del cotó va afectar, amb tota la seva cruesa, a les capes socials més 

desprotegides fins al punt que el consistori municipal, a l’any 1864, va haver de 

establir una «cuina econòmica» a on la classe obrera podia trobar menjar a molt 

baix preu.  
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Des de la cúspide social, la burgesia, que controlava els mitjans econòmics, vivia la 

crisi amb més tolerància i sense urgències vitals. Era l’època en què es va  

consolidar una nova societat burgesa, basada en les idees de llibertat, igualtat i 

propietat que ja havien estat proclamades a les Corts de Cadis.117 La societat que 

estava arrelant es basava en la llibertat, igualtat i propietat que tan sols afectaven 

plenament a les classes més privilegiades. Era estranya i enganyosa aquesta 

situació, perquè la igualtat dels ciutadans davant la llei depenia de la classe social a 

la qual pertanyien. De la llibertat que va proclamar la burgesia liberal es va 

concretar en un dret al servei dels sectors més poderosos de la societat. La llibertat 

també s’estenia a la llibertat d’indústria que posà fi a la vida dels gremis. Aquests 

burgesos lliberals exerciren la seva autoritat basats en la propietat i la llibertat, de 

tal manera que com a posseïdors dels mitjans de producció fixaven el preu del 

treball, podien contractar i acomiadar als obrers de la forma que desitgessin i  

quan volguessin i l’assalariat era lliure per acceptar o no les condicions establertes, 

buscar una altra feina, o passar misèria. La misèria va aparèixer periòdicament i no 

calia escollir-la lliurement ja que engolia sistemàticament al conjunt del 

proletariat. Enfront la crisis, la burgesia es feia càrrec dels projectes de futur de la 

ciutat, un d’ells va ser Gas Reusense. Així, l’any 1862, l’ajuntament de Reus va 

tractar dos temes de gran importància per al desenvolupament de la indústria, el 

comerç i l’agricultura local: la construcció del port de Salou i la creació d’una caixa 

o banc local, el que seria el Banc de Reus, en ambdues activitats, va estar 

involucrat de forma directa Macià Vila. De forma individual o col·lectiva els 

accionistes de Gas Reusense participaven en la vida econòmica i social de la 

ciutat.118 Va existir una dualitat econòmica amb un gran distància entre ambdues, 

una minoria controlava el poder i l’economia mentre un gran nombre de ciudatans 

reusencs pidolaven un treball. Aquesta doble vessant no beneficiava a Gas 

Reusense, en l’intent de generalitzar el consum particular de gas.  
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2.3.2. Desenvolupament bàsic de la societat (1854-1868). 

 

El gas va substituir al tradicional enllumenat d’oli. Aquest fet va tenir una certa 

similitud al canvi de la força de sang –animal- per la força del vapor que s’havia 

efectuat unes dècades abans. En tots els canvis energètics i tecnològics el producte 

substituït o assimilat produeix uns condicionants desfavorables per l’element 

obsolet. En aquest cas, va significar un contratemps per al conreu de l’olivera i 

segons diverses fonts la construcció de la fàbrica de gas va comportar un cert 

rebuig per part del col·lectiu que podia estar més afectat. En una comarca on 

l’olivera era el segon cultiu, quan a la seva extensió era lògic la preocupació dels 

productors d’oli. Tomàs Lletget, des de les pàgines del Eco del Centro de Lectura, 

ho va fonamentar tot basant-se “(...) en que una vegada establert l’enllumenat per 

gas, baixaria el preu de l’oli, ja que n’hi hauria menys consum (...)”.119 

 

Gas Reusense havia iniciat la seva activitat de forma satisfactòria, encara que amb 

els entrebancs logístics de l’època i els problemes lògics de gestionar un avenç 

tecnològic amb pocs referents al territori espanyol. En aquests primers temps, les 

dificultats es varen superar, però no tan sols amb una bona gestió de l’empresa, 

sinó que va ésser necessari generar incentius i buscar solucions financeres. La 

necessitat de trobar mecanismes que asseguressin l’estabilitat de la companyia en 

els seus primers passos, va comportar accions tan contundents com posar en 

garantia els béns de la societat. D’aquesta manera es va generar un debitori de la 

Societat Gas Reusense amb respecte a dos prestamistes, els quals varen lliurar a la 

companyia 120.000 rals de billó. El 27 de maig de 1857, es va escripturar l’acció del 

préstec i l’emissió d’obligacions. A l’escriptura es deia que Gas Reusense en Junta 

general extraordinària, celebrada el 25 d’abril, va acordar per unanimitat, després 

de donar compte de l’estat general dels interessos de la societat, autoritzar a la 
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Junta d’Inspecció perquè sol·licités del Govern Civil la facultat d’emetre obligacions 

fins a la quantitat de 600.000 rals i prendre a préstec 120.000 rals de billó, a 

l’interès anual del 6 %. Es va preferir que els actuals accionistes fossin els 

subscriptors de les obligacions i es va concedir vuit dies de termini per a la 

subscripció. El procés d’augment de capital, segons l’Administrador Josep Simó, 

era imprescindible per fer front a les despeses en cisternes, l’adquisició d’aigües, 

de més quantitat de carbó per cobrir els temps de carestia i, sobretot, per a 

completar la implantació de canonades i l’enllumenat al territori urbà. Desprès, 

l’escriptura relata la resolució de la Junta d’Inspecció del 15 de maig de 1857 que 

va donar conformitat a les accions de l’Administrador perquè signés l’escriptura 

pública, on la societat Gas Reusense rebia en préstec 100.000 rals de billó de 

Tomàs Abelló i Estela i 20.000 de Jaume Quer i Ballester, els únics accionistes que 

van subscriure l’emprèstit aprovat per la citada Junta general extraordinària. 

També, la Junta d’Inspecció, va acordar que en garantia d’aquest contracte 

s’hipotequessin els béns de la companyia, - la fàbrica, la maquinària, la canonada i 

la resta de dependències de la factoria - però no els béns particulars dels 

accionistes atorgants per tractar-se d’un document de negoci aliè. Els prestamistes 

haurien de veure reintegrats els 120.000 rals amb monedes d’or i d’argent 

admissibles, exclosa la xavalla i els bitllets que la representessin; així com els 

bitllets de banc, vals reials, títols al portador i altre classe de paper moneda creada 

o que de nou es creés, encara que per alguna llei o Reial decret es disposés la seva 

admissió.120  

 

Des de la seva creació, Gas Reusense, portava una marxa ascendent a pesar de que 

el camí recorregut no havia estat planer, sinó que es va trobar amb diversos 

problemes estructurals als quals es va tenir que enfrontar amb immediatesa. Per 

posar en funcionament l’empresa, calien més elements dinamitzadors i persones 
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amb un caràcter i amb un potencial econòmic solvent per tal de fer realitat el 

projecte iniciat a l’any 1854. El negoci, com es desprèn d’aquest augment de 

capital, no va donar, en aquests primers anys, els beneficis suficients com perquè 

la societat pogués autogestionar-se amb el compte de resultats. L’any 1857, era 

una empresa amb voluntat d’expansió i il·lusió vers al futur, però condicionada per 

els recursos que no li van permetre créixer en excés. En concret, li feia falta 

completar una infraestructura pròpia, com era la fàbrica, i la infraestructura 

externa bàsica, la xarxa i els elements de l’enllumenat públic. Hem de constatar 

que l’augment de capital es va fer per un muntant força elevat, perquè significava, 

més o menys, la meitat del capital fundacional de la societat. Un augment de 

600.000 rals de billó davant del 1.300.000 rals que va ésser el capital escripturat 

l’any 1854. A més, es va tenir que reforçat aquesta acció d’emissió de obligacions, 

amb un préstec de 120.000 rals, garantit amb els béns socials. Aquest procés 

s’esdevé, sense cap mena de dubte, arriscat però a la vegada va plantejar, amb 

seguretat, una aposta pel futur de les noves tecnologies i les seves aplicacions. Un 

món, el del segle XIX, ple d’avenços tecnològics que oferien a la societat catalana 

l’apropament a uns sistemes social, econòmic i industrial  plenament establerts a 

la major part dels països de l’Europa Occidental. L’aposta reusenca, com la 

catalana en general, no estava exempta d’elements de risc, perquè encara que 

l’element tecnològic i econòmic tenia precedents fora de les nostres fronteres, 

també s’ha de puntualitzar que la economia i la tecnologia catalana i, especialment 

l’espanyola, no estaven a la mateixa alçada. El nivell tecnològic i cultural era tant 

baix, que no hi havia possibilitats que la indústria dediqués bona part dels beneficis 

a la investigació. Un cert plagi tecnològic, una avidesa en aplicar les innovacions 

tècniques estrangeres i de tot allò que signifiqués desenvolupament, foren les 

característiques essencials i bàsiques de l’empresariat català. A més al segle XIX, 

l’industrial català es sentia europeu i no es volia endarrerir amb el desplegament 

de les activitats industrials.121 Aquestes darreres puntualitzacions, també 
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concorden amb el tarannà que tenien els accionistes i els industrials reusencs. El 

deute de 120.000 rals de billó que Gas Reusense va contraure amb Tomàs Abelló, 

comerciant, i Jaume Quer, argenter, es va saldar, segons l’escriptura de 8 de gener 

de 1862, el dia 4 d’aquest mateix mes.122 

 

Mentre, entre l’Ajuntament i Gas Reusense es va produir una situació de 

desequilibri i es van proposar solucionar els problemes de l’enllumenat públic, en 

un intent de protegir els seus respectius interessos. L’Ajuntament vetllava perquè 

el subministrament de gas fos correcte i s’adeqüés a la contracta establerta, en 

aspectes com que la intensitat lumínica, la pressió de subministrament i el 

manteniment de les instal·lacions. En canvi, Gas Reusense intentava que el 

pagament del fluid consumit es produís amb regularitat, fet que no es va 

aconseguir gairebé mai, perquè les arques de la entitat municipal estaven força 

exhaurides la qual cosa produïa un deute constant vers a la societat productora del 

gas. La situació de precarietat econòmica de l’Ajuntament, va fer que, mitjançant 

la Comissió de Foment, s’intentés racionalitzar al màxim possible l’enllumenat 

públic i el seu consum. D’aquesta forma és com l’any 1858, es va crear una 

Comissió municipal per tal de buscar, amb la Junta de govern de la societat gasista, 

solucions conjuntes que apropessin les despeses de l’enllumenat a les possibilitats 

de l’erari públic. La proposta de l’Ajuntament va radicar en reduir en tres hores 

diàries les hores de l’enllumenat públic com a mesura d’estalvi. Però, la supressió 

de part de l’horari de l’enllumenat feia que, tal com s’estipulava a la contracta 

entre el municipi i Gas Reusense, l’Ajuntament hagués d’indemnitzar a la societat 

subministradora. Ambdues parts arribaren a l’acord de que la indemnització fos de 

1.600 rals mensuals i una bassa d’aigua setmanal.  L’exercici de l’any 1857, el 

consum de gas a Reus va ésser de 199.593 metres cúbics a un preu de 15 

maravedís i 299 mil·lèsimes cada metre de gas. De la venda d’aquest gas, Gas 
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Reusense va obtenir un benefici líquid de 19.791,11 rals de billó dels quals el 90 % 

van correspondre a l’enllumenat públic. El carbó, aproximat, que va ésser 

necessari per produir el gas de l’enllumenat públic va ser de 19.959 quintars.123 Es 

a dir per cada 10 metres de gas es necessitaven 1 quintar de carbó. El carbó havia 

baixat de preu aquest any, de la qual cosa se n’havia assabentat l’Ajuntament 

perquè va demanar a l’empresa subministradora una reducció del preu.124 L’any 

1857, va ser un bon any econòmic per a la societat gasista i aquesta excel·lent 

marxa es va veure consolidada l’any 1860, quan els beneficis van ser nou vegades 

superiors.125 

 

Queda clar que durant els primers anys de la instal·lació de l’enllumenat públic i 

privat, la situació empresarial va anar a l’alça, l’expansió de la canonada era 

contínua i la penetració comercial entre el ciutadans de Reus era destacable. Les 

relacions entre l’Ajuntament i Gas Reusense eren molt directes i les queixes dels 

consumidors particulars, respecte al servei que atorgava l’empresa gasista, es van 

vehicular a través de l’Ajuntament. Els problemes més freqüents, amb què es 

trobaren eren la baixada d’intensitat lumínica, i que comportava que amb el 

mateix consum, s’obtenia una menor lluminositat.126 El fet que es detectessin 

aquestes fluctuacions lumíniques, tenia una relació directa amb el procés de 

fabricació del fluid, la pressió del mateix a l’hora de subministrar-lo i el 

manteniment de les estructures que intervenien des de la producció fins al 

consum. Altres queixes es dirigiren, igualment, a la intensitat de la llum de 

l’enllumenat públic, que varen presentar el mateixos problemes estructurals que 

els del consum particular. L’actuació municipal vers els problemes abans descrits, 

era la de demanar un informe a Gas Reusense per tal de corregir les reclamacions 

dels particulars, mentre que, al mateix temps, va anomenar un enginyer per a cada 
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una de les parts; l’Ajuntament, com a representació comunal, i la societat 

adjudicatària del subministrament, com a responsable de les deficiències, per tal 

de què avaluessin i resolguessin les demandes presentades.127 Però les denúncies 

d’un mal servei també es canalitzaven per altres mitjans com es demostra en 

aquest escrit de Jaume Fort, a l’any 1863, on criticava directament la  bona marxa 

de Gas Reusense:128 “(...) Gas.- Válganos Dios, ¡qué bien suena esta palabra a los 

accionistas y qué cosas hemos oído algunas veces al público descontentadizo! Por 

nuestra parte, amigos somos de conciliarlo todo, desearíamos que no se dé tanto 

por ciento a los accionistas, si para dar a estos tanto hay que quitar tantito de 

presión al gasómetro y quedarnos a oscuras o a media luz. El público debe ver 

siempre las cosas muy claras, y para esto no hay como una buena luz de gas, que 

tan clara sea a las ocho de la noche como a la hora en que deba apagarse. A 

propósito de gas, suplicamos a quien corresponda, que tan pronto como se posible 

se supriman todos los faroles que pudiendo ser alumbrados por gas, lo son todavía 

por aceite. (...)” 

 

L’Ajuntament, com no podia ser d’una altra manera, va jugar un paper primordial 

en el control de tècnic de l’enllumenat com també en altres aspectes de la 

indústria del gas. Aquest control passava per la determinació de la distribució de la 

xarxa en la ciutat, tal com va quedar reflectit a la primera contracta. Amb les 

sol·licituds d’establiment de l’enllumenat de gas, la corporació municipal va 

canalitzar les demanades dels veïns. Els criteris que va utilitzar per acceptar 

aquestes demandes no es van fer públics, però de ben segur que tenien a veure 

amb les prerrogatives burgeses i la transcendència de la via pública en el conjunt 

de la ciutat. És d’aquesta manera, que trobem que a l’any 1860, es va establir una 

escriptura addicional entre l’Ajuntament i Gas Reusense que, a la vegada, 

                                                                                                                                                                 
126

 Ídem: Reus, 18 d’agost de 1858. Foli 97. 
127

 Ídem: Reus, 23  d’octubre de 1858. Foli 128. 
128

 FORT PRATS, Jaume: Anales de Reus desde 1860 hasta nuestros días. Tom III. Impremta de Celestino 
Ferrando. Reus, 1924. Pàg.: 110-111. 



 2. Gas Reusense, una nova empresa per a una nova tecnologia. Pàgina 119

complementava una altra d’addicional formalitzada el 11 de desembre de 1857. 

L’addicional del 1860, contemplava la canalització d’uns carrers i unes longituds ja 

establertes en l’escriptura de 1857, però n’augmentava el nombre de  carrers i de 

longituds de canonades que calia instal·lar. De tal manera que, s’obligava a la 

societat Gas Reusense a incrementar la seva xarxa en 227 vares més de les ja 

establertes. En aquell moment havia de canalitzar 674 vares.129 L’Ajuntament va 

afavorir directament el desenvolupament empresarial de Gas Reusense, perquè va 

mostrar una positiva predisposició a la propagació de la nova tecnologia, encara 

que en ocasions, va haver de conjugar els interessos públics amb els privats. La 

burgesia controlava i dominava des de dins la trajectòria de les decisions 

municipals. A més, l’Ajuntament necessitava a Gas Reusense perquè així 

controlava un element de prestigi per a la ciutat. A tall d’exemple, per al viatge que 

la Reina d’Espanya havia de realitzar a la ciutat, a l’any 1860, es varen destinar 

8.000 rals per a la il·luminació de gas de les façanes de les Cases Consistorials.130 

 

Gas Reusense, no sense entrebancs, però amb la posició de força de la classe 

burgesa que regia la societat, va créixer de forma destacada.131 La consolidació de 

les estructures bàsiques del negoci del gas, a la dècada dels 60 del segle XIX, 

estaven establertes i l’aportació tècnica estrangera al projecte va deixar d’ésser 

imprescindible.132 Durant l’any 1859, va presentar la seva dimissió del càrrec de 

director, l’anglès Richards, que havia estat cinc anys abans l’encarregat de la 

construcció de la fàbrica de gas. Al seu lloc, es va anomenar com a director 

industrial, a Josep Simó i Amat, que des de la fundació realitzava les tasques 

d’Administrador, de tal forma que una sola persona va ostentar els dos càrrecs. La 
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dimissió del Richards, tenia a veure amb la seva activitat industrial, perquè 

d’aquesta forma se’l va alliberar perquè pogués continuar amb la innovació 

tecnològica i la construcció d’altres plantes productores de gas.133 La concentració 

de poder en la figura de Josep Simó es regulava mitjançant la voluntat de la Junta 

d’accionistes i la Junta inspectora, que havia d’aprovar primer les seves decisions. 

 

Foren molt importants per al creixement de Gas Reusense, les continues 

innovacions tecnològiques en les aplicacions del gas. El bec de Bunsen, aparegut 

l’any 1855, va presentar nous avantatges en el consum del gas.134 Aquest aparell 

permetia que el gas arribés al seu punt d’ignició barrejat amb aire, de tal forma 

que augmentava considerablement el rendiment i evitava que s’embrutessin els 

utensilis amb el contacte de la flama.135 De forma contínua, s’enginyaven sistemes 

que intentaren millorar, entre d’altres aspectes, la intensitat del gas de 

l’enllumenat.136 Es varen iniciar les primeres experiències en la fabricació de 

motors amb gas. Aquests motors es varen aplicar, en gran part dins de la petita i 

mitjana empresa i varen generar noves possibilitats a les indústries, on l’aplicació 

dels generadors de vapor no era possible degut a l’elevada inversió que calia 

efectuar per a la instal·lació i el manteniment. A més, la potència de les calderes 

era molt superior a les necessitats de la indústria de caire artesanal i familiar, com 

eren els forns de pa i molins, que treballaven, en general, amb potències que 

oscil·laven entre 1 i 4 cavalls de vapor.137 
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L’augment del consum de gas, degut a l’increment considerable de clients de la 

companyia, va fer necessari l’adquisició de més maquinària. L’any 1867, es va 

ampliar amb la instal·lació de dues noves màquines, una de quatre cavalls de força 

i una altra de dos, que van permetre un increment de la producció capaç de 

satisfer la demanda del moment. El mercat potencial de Gas Reusense es va 

ampliar amb noves ofertes i amb la diversificació de les aplicacions del gas per el 

consum particular. Es van posar en circulació aparells, fins al moment inèdits a 

Reus, basats amb els avantatges que el fluid presentava amb la cocció dels 

aliments i amb la calefacció. El mateix any 1867, Gas Reusense va obrir al públic 

una botiga per a la venda de cuines econòmiques a gas i estufes, per tal de satisfer 

la insuficiència que es manifestava en el procés d’introducció d’aquests elements 

al mercat energètic reusenc. Amb posterioritat, es va contractar, l’any 1869, la 

construcció de nous forns per tal d’adequar la producció a la demanda del fluid.138 

A pesar dels moviments tecnològics i comercials de la companyia, Gas Reusense es 

va veure obligada a restringir les inversions i els costos d’explotació en tota la 

infraestructura industrial per culpa dels retards en el pagament del gas consumit i 

del deute acumulat per l’Ajuntament; el seu principal client. En aquests moments, 

el gran volum d’ingressos que li proporcionava l’enllumenat públic feia sostenible 

la indústria del gas.  

 

Amb periodicitat, el consistori municipal revisava, examinava i proposava 

reformes, a l’hora d’establir els pressupostos municipals, sobre l’escriptura de 

conveni amb la societat subministradora del gas, per tal de dictaminar si es 

complien adequadament les prescripcions establertes. El gener de l’any 1863, la 

secció de Foment de l’Ajuntament recrimina a la societat Gas Reusense 

l’incompliment de l’article 17, de la contracta, que disposa que l’empresa ha de 

tenir els recanvis corresponents de les gresoles per enllumenar per mitjà d’oli la 
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població, en cas de «sinistre en el gas». La societat va contestar a la Corporació 

municipal que aquest fet ja estava previst i que tant aviat com s’instal·laren els 

fanals de l’enllumenat públic de gas, també es construïren les gresoles 

necessàries.139 Com a contrapartida, l’empresa subministradora de l’enllumenat 

sancionava a l’Ajuntament pel gas que es deixava de consumir per voluntat 

d’aquest, de tal forma que l’abril de 1863 es va abonar a Gas Reusense un total de 

1.600 rals de billó, corresponent al mes de març.140 Aquest tipus penalització, 

recollida al contracte, servia per garantir la viabilitat de l’empresa i esmorteir els 

sotracs econòmics que la podien afectar per culpa d’un descens del consum de 

l’enllumenat públic. Malgrat tot, aquestes penalitzacions només feien que 

augmentar el deute, que l’Ajuntament tenia amb Gas Reusense, tot anul·lant la 

garantia econòmica per la qual es van crear. A l’agost de l’any 1863, 

l’Administració de la societat va reclamar el pagament del gas consumit durant els 

mesos d’abril, maig, juny i juliol per l’enllumenat públic i als edificis municipals i les 

indemnitzacions per la supressió de hores d’enllumenat, que sumava la quantitat 

de 37.147,37 rals de billó. El consistori, per tal de solucionar el deute va presentar 

dues proposicions, una de elles era la de pagar els endarreriments junt amb la 

indemnització per falta de consum de gas; l’altre proposta era pagar pel gas 

consumit, deixant sense efecte la quantitat de 80 rals mensuals que sumava la 

indemnització, fins que no acabessin les converses pendents entre la societat del 

gas i l’Ajuntament. Es va acordar aplicar la primera opció,141 però l’Ajuntament es 

va fer enrere ben aviat, de tal manera que, a l’inici de l’any 1864 i de forma 

unilateral, va manifestar a l’Administrador de Gas Reusense que considerava 

finalitzat, a partir del primer de febrer, el conveni que motivava la indemnització 

pel gas no consumit. Gas Reusense va claudicar en un gest de concòrdia encara 

que, també, s’ha de veure com un acte realitzat en defensa dels seus interessos 
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 Ídem:  Reus, 20 d’abril de 1863.  Foli 160-161. 
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 Ídem. Reus, agost de 1863. Foli 228-232. 
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empresarials i perquè es tractava de l’Ajuntament, del seu client més important i el 

gestor de la seva beneficiosa concessió.142 

 

A l’abril de l’any 1864, es va establir de mutu acord el mode i la forma en què 

quedaven resoltes les qüestions pendents sobre el contracte de l’enllumenat de 

gas del 1854. La modificació de l’escriptura del conveni entre les dues entitats, 

buscava en essència, per part de l’Ajuntament, un ajust del consum de gas, 

mitjançant l’horari i un estalvi amb les despeses de manteniment de l’enllumenat. 

Els mitjans utilitzats per aconseguir els objectius varen consistir amb la restricció 

de l’enllumenat, el qual s’hauria d’apagar a partir de les dotze de les nit, amb 

l’excepció de 108 fanals designats per l’Ajuntament, que havien d’il·luminar fins 

l’albada i la mesura, presa per la corporació municipal, de posar a disposició de la 

societat Gas Reusense,  els serenos de la ciutat de Reus que haurien d’apagar a 

l’albada els fanals. Per aquest servei, l’empresa havia d’indemnitzar a l’Ajuntament 

amb 100 rals de billó mensuals. El valor de l’enllumenat dels 108 fanals, que havien 

de cremar des de les dotze a la matinada, era de 2.000 rals mensuals, sense 

perjudici de la quantitat que corresponia a l’empresa per aquests fanals en 

l’enllumenat  general fins a les dotze.143 

 

Als deu anys de l’aparició de l’enllumenat públic de gas a la ciutat de Reus, gairebé 

ja s’havia eliminat gran part de l’antic enllumenat per oli i petroli, de tal forma que 

en la redacció dels pressupostos municipals per a l’any 1865 es van preveure unes 

despeses per a l’enllumenat de gas, de 143.600 rals de billó, mentre que per a 

l’enllumenat d’oli es varen establir uns 10.000 rals.144 Encara que, en l’elaboració 

del pressupost de l’any 1866, l’Ajuntament ja va trobar dificultats en l’assignació 

de recursos per a l’enllumenat públic, degut al creixement desproporcionat de la 

despesa. L’avenç de la tecnologia va canviar el sistema que fins al segle XIX havia 
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representat el model consolidat d’enllumenat a les ciutats europees. Tal com va dir 

Bacon, que els principals invents s’acostumen a efectuar des de fora de la 

tecnologia respectiva. La tecnologia del gas, es a dir, les aplicacions derivades del 

gas, van ser una invenció realitzada des de la ciència, o sigui basada amb el progrés 

del coneixement.145  

 

L’any 1865, va morir, als 54 anys, Macià Vila i Mateu, el primer President de la  

companyia Gas Reusense i el va substituir en aquest càrrec, en Pere Ódena i Pujol, 

un dels primers i més importants accionistes en el moment de la fundació de la 

societat.146 Amb la mort de Macià Vila, va desaparèixer la figura més important de 

la creació de Gas Reusense, tot i que va deixar la societat amb uns fonaments ben 

sòlids.147 Aquesta solidesa aconseguí que la societat pogués salvar els entrebancs 

que ja li havien sorgit i que es tornaria a trobar futur. El monopoli de Gas Reusense 

en la fabricació de gas es va veure amenaçada per l’empresa Puig, Sans y 
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 CARDWELL, Donald.: Historia de la tecnología. Alianza Universidad núm.: 847, Madrid, 1996. Pàg.: 90. 
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 Pertanyent a la burgesia reusenca era comerciant, cofundador del Banc de Reus, i seria el President de la 
societat entre els anys 1865 i el 1872. Moriria a l’any 1900. BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, 1854-1954. 
Pàg.: 6 i AHCR: Actes Municipals. Anys 1900. 31 de gener. Foli 57. 
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“(...) Lamentando tan sensible pérdida, dice “Diario” en 27 y 28 Octubre: “Ayer tarde tuvo lugar el entierro 
del conocido fabricante y propietario don Matías Vila, director de la Fabril Algodonera, fallecido el día de 
antes, a las once la noche. 
Un numerísimo séquito compuesto de todas las clases de población acompañó el féretro desde la casa 
mortuoria a la Parroquia. Sobre su ataúd se ostentaban las insignias de la Gran cruz de Isabel la Católica, 
con que fue condecorado el finado. 
General sentimiento ha causa el fallecimiento de una persona tan notable y que tan arraigadas simpatías 
gozaba en esta ciudad. 
“En el templo parroquial de San Pedro tuvieron ayer lugar las exequias en sufragio del alma de don Matías 
Vila. El templo estaba enlutado y en el centro elevábase un severo túmulo rodeado de hachas. 
Grande fue la concurrencia que asistió al acto, dando así una prueba de lo sentida que ha sido su muerte. 
El señor Vila bajó a la tumba a los 55 años, edad temprana para un hombre dotado de una constitución tan 
robusta como la suya, víctima de una enfermedad del corazón que burló los recursos de la ciencia, 
soportando con firmeza y resignación los sufrimientos de la penosa y prolongada dolencia que le llevó al 
sepulcro. 
Hombre constante en sus creencias, militó siempre en las filas del partido progresista, de cuya causa fue un 
decidido adalid. En diferentes épocas formó parte de la corporación municipal, y tanto en tales ocasiones 
como en cualesquiera otras en que hubiesen convenido cooperar al bien del país y de sus semejantes, se le 
halló siempre dispuesto a contribuir con todas sus fuerzas al logro de  toda empresa que tendiera al bien 
general. 
Como fabricante, bien sabido es la reputación que gozaba en Cataluña, por deberse a su iniciativa el vasto 
establecimiento manufacturero de la Fabril Algodonera, de la cual era Director, que tanta nombradía ha 
alcanzado por la bondad de sus productos. (...)” FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IV. Anys 
1865-1867. Pàgs.: 168-170. 
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Compañía, que l’any 1866 van sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització per a 

l’establiment d’una factoria dedicada a la producció i explotació del Gas Arbós.148 

La competència gasista acabava d'aparèixer a la ciutat, en forma d’una empresa 

tarragonina, que es volia dedicar al mercat domèstic de la calefacció. Varen 

exposar al consistori que eren posseïdors exclusius dels drets en tota la Península, 

durant quinze anys, per a la utilització i fabricació de l’esmentat gas, destinat a 

l’enllumenat i a la calefacció. Coneixedors de la concessió municipal per a 

l’enllumenat públic i particular a favor de Gas Reusense, varen proposar limitar l’ús 

del fluid a les necessitats en exclusiva de la calefacció, per tal de no pertorbar els 

drets adquirits per l’altra societat. Varen basar la necessitat del subministrament 

de gas per a la calefacció, en un augment del benestar dels habitatges, amb un 

baix cost que permetria la seva utilització a totes les classes socials. Per a la 

explotació d’aquesta indústria autoritzada demanaren, també, a l’Ajuntament  

permís per a la canalització dels carrers i places de Reus, per tal de fer arribar el 

subministrament del fluid per establir sistemes de calefacció als futurs clients. 

 

En un primer moment, el consistori reusenc va denegar la sol·licitud de Puig, Sans 

y Cía., en virtut de l’article 16 del contracte signat amb Gas Reusense.149 Però 

l’empresa adjudicatària de l’explotació del Gas Arbós va insistir davant 

l’Ajuntament, amb l'objecte de rebre el permís per poder canalitzar els carrers i va 

adduir que no perjudicaria a Gas Reusense, perquè aquesta no estava autoritzada 

pel subministrament de gas per a la calefacció, donat que el contracte només es 

referia a la il·luminació. El 24 d’agost de 1866, l’Ajuntament reusenc no va concedir 
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 Jaume Arbòs milloraria l’anomenat gas d’aigua, de tecnologia francesa. Aquesta millora es feu a partir de 
la base de que el gas d’aigua s’obtenia amb la descomposició de l’aigua i l’alliberament de l’hidrogen 
mentre que Arbós barrejà aquesta mescla d’hidrogen impur i aire calent amb un hidrocarbur en forma de 
vapor. S’aplicaria amb èxit aquesta nova tècnica a Vic, Caldes de Montbui, Tortosa, Sabadell i a l’Hospital 
Militar de Catalunya a on es produïa gas per l’enllumenat i la calefacció. CABANA, Francesc: Fàbriques i 
empresaris: els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya. Enciclopèdia Catalana, 4 vols, vol. I 
Metal·lúrgics – Químics. , Barcelona, 1992. Pàg.: 326. 
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 Indústria. Gas Reusense: “(...) La sociedad fue canalizando algunas calles de Reus, mal que una nueva 
empresa intentara implantar una nueva fábrica de fluido en esta. El Ayuntamiento no concedió permiso por 
tener la exclusiva el Gas Reusense, y no obstante ello, estuvo en un tris para que Reus tuviera dos fábricas de 
gas. (...)” FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IV. Pàgs.: 206-207. 
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el permís sol·licitat, mentre que el Governador de la Província va autoritzar 

l’establiment de la fàbrica de Gas Arbòs, el 4 de gener de 1867.150 Aquesta situació 

va crear una dicotomia que es va solucionar en favor de Gas Reusense. Amb 

posterioritat, van tornar a aparèixer nous interessos i noves iniciatives en la 

indústria del gas. D’aquesta manera l’any 1868, l’Ajuntament de Reus va aprovar el 

dictamen de la secció de Foment sobre la instància presentada per Alfons Gaillard, 

on es demanava poder canalitzar els carrers de Reus per establir per a l’ús 

particular, l’enllumenat de gas pel sistema Lebon.151 El 1869, Gaillard va a tornar a 

insistir.152 Aquestes dues noves iniciatives, la del Gas Arbós i la d’Alfons Gaillard 

per portar a terme activitats de distribució i venda de gas per a l'ús particular, tant 

amb calefacció com amb l'enllumenat, no van aconseguir consolidar-se. En un 

primer moment, Gas Reusense va notar aquests intents de competència amb un 

descens de la cotització de les seves accions, que van tornar als seus valors, tan 

aviat com la directiva de Gas Reusense va avortar la implantació de la fàbrica de 

gas Lebon.153 Amb tot, establir una infraestructura paral·lela a l'existent semblava 

almenys una temeritat, si tenim en compte que el mercat domèstic era feble donat 

a què el gas era, encara, un producte energètic bastant car per la majoria de la 

població. Competir amb el mateix producte, contra un monopoli instaurat era, en 

la pràctica, inviable, perquè l’avantatge de Gas Reusense era excessiu com per 

poder desbancar-la del mercat energètic. Aquesta competència, d’haver estat 

sòlida, hauria suposat, amb quasi tota seguretat, la ruïna de les companyies 

subministradores, degut a una demanda energètica clarament insuficient, que 

hauria fet impossible la rendibilitat de les inversions a mitjà termini.  
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L’estratègia d’instal·lar una nova xarxa paral·lela a la que ja existia a Barcelona,154 

significava la duplicació d’infraestructures i era una situació poc raonable. La 

duplicació de xarxes buscava obtenir i dominar els dos mercats bàsics: el mercat 

públic i el privat, com a estratègia necessària per adquirir una situació 

immillorable, en els moments de creixement econòmic i demogràfic i, al final, 

substituir, en convertir-se en l’únic subministrador, a l’altra empresa.155 En 

definitiva, el que cercava la companyia de gas, en un mercat encara reduït, era 

arribar a una situació comercial que permetés una remuneració dels capitals 

invertits en la construcció de la fàbrica i que pogués cobrir les despeses de la 

producció del gas. Davant aquesta situació, era imprescindible aconseguir 

l'exclusivitat de l’explotació.156 El cas reusenc tenia unes connotacions diferents al 

barceloní, perquè no existia el suficient volum de negoci energètic a la ciutat. Un 

exemple clar va ser Tarragona, on aquesta situació es va donar entre dues 

empreses que es varen dedicar al subministrament del gas, però què en cap cas 

van aconseguir l’estabilitat necessària que li garantís un llarg futur.157 Les noves 

iniciatives gasistes que van voler competir amb les existents varen néixer en un 

context truculent, on els períodes de crisi econòmica i social varen sovintejar i on 

aquest mateix procés de daltabaix constant va fer que nasquessin sense una 

solidesa suficient  i en el millor dels casos, va comportar que l’empresa que va 

aconseguir enfortir-se, ensorrés els projectes empresarials més febles. 
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 ”(...) El elemento desencadenante de la situación de conflicto que se creó fue la instalación de un circuito 
paralelo al de La Catalana que, a pesar de todos los inconvenientes que se encontró en su empresa, 
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Gas Tarraconense. Tarragona, 1984. Pàg.:169. 
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Malgrat les propostes que van aparèixer per fer la competència a Gas Reusense 

dins el mercat energètic del gas, aquesta societat durant l’any 1868, va realitzar 

bons negocis, a pesar de les protestes de la premsa sobre la qualitat de 

l’enllumenat públic.158 
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2.3.3. Expansió i consolidació del gas a Reus, entre la Revolució de 

1868 i la decadència espanyola del 1898. 

 

Un gran canvi polític anomenat la Revolució de Setembre de l’any 1868, va afectar 

totes les esferes de la societat des dels aspectes socials i econòmics. El poble es va 

alçar en contra del Govern establert, de tal manera que es modificaren totes les 

institucions públiques. Així la reina Isabel, el govern de la nació i les autoritats 

municipals existents van haver d’abandonar el seus càrrecs. La reina es va exiliar. 

Els integrants del ple municipal reusenc varen fugir de la ciutat i una nova Junta 

Revolucionària, elegida per el poble, els va substituir. La Revolució va ésser en un 

primer moment de caràcter virulent i les primeres mesures que va aprovar 

l’Ajuntament foren les de posar en llibertat el presos polítics i decretar l’extinció 

dels convents de monges de la ciutat. Durant tot el període revolucionari, es va 

crear tota una onada anticlerical. El 8 d’octubre de 1868, la Junta Revolucionària 

de Reus va declarar els seus principis en els que proclamaven, entre d’altres 

postulats, el sufragi universal, la llibertat de premsa, l’abolició de la pena de mort, 

la llibertat d’ensenyança, de culte i de religió i l’absoluta inviolabilitat del 

domicili.159 

 

La Revolució del 1868, va provocar un canvi dels òrgans polítics i dels membres de 

la autoritat municipal. L’Ajuntament provisional i Gas Reusense van patir 

desavinences en la interpretació del contracte signat per ambdues parts.160 Part de 

la nova Junta Revolucionària, va proposar anul·lar el contracte amb Gas Reusense 

perquè la consideraven onerosa per a la institució municipal. Aquest plantejament 
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 Aquesta Junta Revolucionària estigué composta per Jaume Aguadé i Mestres com a President,  Josep Ma. 
Pàmies i Juncosa com a Vice-president i Josep Güell i Mercader i Antoni Soler i Clariana com Secretaris i com 
vocals Joan Pelliser i Domènech, Josep Ma Morlius, Antoni Estivill, Sebastià Murlanz, Josep Amorós, Jaume 
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Francesc Ferrer i Cavallé, Cels Demestres, Pere Bove i Monseny, Joan Ferrer i Sivila, Eduard Albafull, Josep 
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no va prosperar, però es va obligar a l’empresa del gas a complir estrictament amb 

algunes de les condicions del contracte, sobretot pel que feia referència a la 

qualitat del gas.161  

 

La Junta Revolucionaria municipal va heretar els greus problemes de liquiditat que 

arrossegava l’anterior consistori. Davant aquest greu problema, que posava el 

sistema d’enllumenat públic en una greu situació, a proposta de l’Alcalde President 

Antoni Soler i Clariana, es va acordar, el 2 d’abril de 1869, la sol·licitud d’un préstec 

de 6.000 escuts – equivalents a 60.000 rals de billó - al Banc de Reus, amb les 

condiciones més avantatjoses, per tal què s’utilitzés per pagar el deute municipal 

acreditat amb la societat Gas Reusense.162 Dies després, en Josep Simó va rebre de 

l’Alcalde el pagaré a noranta dies.163 L’any 1870, el consistori va aprovar la 

renovació del pagaré, que l’Ajuntament popular de Reus va signar a favor de Gas 

Reusense l’any anterior i que la societat va endossar a favor del Banc d’aquesta 

ciutat aquell mateix dia.164 Però en aquesta relació amb l’Ajuntament, es van donar 

aspectes inversemblants com que el 7 de març de 1870, es consultés al cos de 

contribuents, entre ells Gas Reusense, perquè l’autoritzés per fer en nom de la 

població de Reus un emprèstit de 20.000 escuts – 200.000 rals de billó - al Banc de 

Reus, reintegrables en temps oportú dels fons d’aquest Comú. Aquests diners eren 

necessaris per al manteniment de les forces constituïdes per a la defensa de la 

causa republicana i l’ordre públic. Les tropes del govern opressor a trobaven en 

Tarragona.165 Tots els recursos, que necessitava l’Ajuntament Revolucionari, es 

varen generar mitjançant crèdits que mai s’acabarien de pagar, per culpa de  la 

poca vida de la Junta Revolucionària. 
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 Ídem: Reus, 28 d’octubre 1868. Foli 73.  
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 Ídem: Reus, 2 d’abril 1869. Foli 69. 
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 AHCR: Hisenda. Pagaré a Gas Reusense, any 1869. 
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 AHCR: Actes Municipals 1868-1870. Reus, 5 febrer de 1870. Foli 23. 
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 Ídem: Reus, 7 de març de 1870. Foli 58. 
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Gas Reusense va perdre, davant del nou ajuntament Revolucionari de Reus, la seva 

situació de privilegi, de ben segur per una qüestió de poca presència d’accionistes 

com a regidors o vocals del nou consistori. En destituir l’anterior consistori, l’acord 

bilateral que concedia un cert dret de monopoli energètic es va posar en dubte. La 

desconfiança i el rebuig envers Gas Reusense van ser la manera en què es va voler 

demostrar el canvi de rumb econòmic i polític del consistori revolucionari. L’any 

1869, l'Ajuntament de Reus va convocar la subhasta per a l’enllumenat públic amb 

petroli per l’any econòmic següent. Aquesta subhasta també va incloure el 

personal i el material necessari per al servei. Però, en aquesta licitació no va 

concorre cap licitador i el consistori reusenc es va veure obligat a augmentar el 

preu per hora i fanal, de sis a vuit mil·lèsimes d'escut.166 Sens dubte, el negoci no 

presentava l’atracció suficient, com per trobar empreses o tècnics que estiguessin 

interessats en adquirir la responsabilitat d'aquesta part de l'activitat. Gas Reusense 

no es va presentar a la subhasta, perquè de fet no deixava de ser una acció 

realitzada en la seva contra, que pretenia combatre la situació de privilegi i de 

control que gaudia sobre l’enllumenat públic. 

 

Com hem vist, van augmentar les dificultats amb el nou Ajuntament respecte de 

l’anterior, però l’insalvable problema econòmic municipal va ser una qüestió 

comuna. Malgrat que les relacions de Gas Reusense amb el consistori reusenc van 

gaudir d’un dinamisme contradictori, es va mantenir el deute com un element 

d’inestabilitat. Es van crear un sèrie de situacions negatives en l’intercanvi 

contractual; de forma que el 12 de març de 1870, Gas Reusense va enviar una 

comunicació on els hi recordava que el deute pel gas consumit amb l'enllumenat 

públic, els hi causava perjudicis.167 El consistori va proposar, com a solució a les 

dificultats econòmiques que patia i al deute que tenia amb l'empresa 

subministradora de gas, que s'apaguessin tots els fanals de l'enllumenat públic, a 
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 Ídem: Reus, 8 i 25 de juny, 14 i 27 d’agost de 1869. A partir del foli 23. 
167

 Ídem: Reus, 12 de març de 1870. 
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partir de les dotze de la nit, des de l'1 d'abril fins el 31 d'agost. Però, aquestes 

mesures no van solucionar el problema, de tal manera que el dèbit l’any 1873, a 

favor de Gas Reusense, era de 216.092,53 rals de billó.168  

 

Per altra banda, l'Ajuntament va cridar l'atenció a Gas Reusense perquè havia 

rebut queixes sobre els fanals de l'enllumenat públic, donat que no consumien els 

cinc peus cúbics de gas per hora, que estipulava l'escriptura de compromís 

subscrita. Evidentment, tot formava part de la dialèctica entre les dues parts, 

perquè amb posterioritat al requeriment per falta de consum, l'Ajuntament va 

demanar una prorroga per al pagament del deute, davant l'amenaça d’interrupció 

del servei de l'enllumenat.169 La societat va recórrer a totes les formules possibles, 

per tal de reclamar el seu deute i es així com va presentar les seves queixes, davant 

el Governador Civil de la província, i li va comunicar el seu propòsit d'acudir al 

Jutjat competent, per tal de que s'acomplís el contracte signat amb l'Ajuntament. 

Davant d'aquest plantejament, l'Ajuntament va prometre que si rebia tots els 

ingressos legals consignats al pressupost de l’any 1870, faria efectiu tots el 

pagaments i, també, extingir una part del deute procedent dels pressupostos 

anteriors.170 Mentre aquestes tibantors es succeïen Gas Reusense continuava la 

seva evolució i es mostrava flexible al canvis de les regles del sector industrial. 

L’any 1871, Gas Reusense, va adequar l’objecte, la duració, el capital social, la 

forma i les regles d’administració de la societat per tal d’adaptar-se a la llei.171 

Però, aquests canvis no van afectar substancialment les bases creades l’any 1854. 

Durant la dècada dels 70, la marxa de Gas Reusense va ser bona, malgrat els 
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 Gas Reusense reclama aquesta quantitat sobre la qual l’Ajuntament està conforme. AHCR: Hisenda. 
Dèbits a Gas Reusense, any 1874. 
169

 AHCR: Actes Municipals 1868-1870. Reus, 9 i 30 d’abril de 1870.  
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 Ídem: Reus, 5 de juliol de 1870. 
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 Escriptura signada representant a Gas Reusense pels reusencs Joan Tarrats i Aleu, comerciant, i 
propietari, Josep Simó i Amat, metge cirurgià, Jaume Quer i Ballester, argenter i propietari, Antoni Bages 
Torroja, doctor en Medicina i Cirurgia i propietari, Vicenç Martí i Cortina, propietari, Felicià Fábrega i Bosch, 
litògraf i propietari i Isidre Ripoll i Padrol. AGN: Escritura de Sociedad otorgada por D. Juan Tarrtas Aleu, D. 
José Simó Amat, D. Jaime Quer Ballester, D. Antonio Bages Torroja y otros en representación del Gas 
Reusense. 



 2. Gas Reusense, una nova empresa per a una nova tecnologia. Pàgina 133

conflictes socials existents. A més, en res beneficiava a l’empresa l’estancament 

demogràfic de la ciutat, que ja durava des de l’any 1850, i que reflectia els 

diferents processos de crisis econòmica que va travessar la ciutat de Reus.172 A 

pesar d’aquests entrebancs, es varen repartir dividends entre els accionistes, 

mentre que la cotització de les accions va arribar a les 625 pessetes.173 L’empresa 

va continuar amb l’expansió de la xarxa i del consum de gas, però el deute 

municipal la va limitar i li va impedir augmentar la il·luminació pública.174  

 

Però els resultats econòmics haguessin estat millors si Gas Reusense no s’hagués 

vist perjudicada pel deute continu de l’Ajuntament, de manera que l’any 1878 va 

demanar el pagament d’un interès anual del 6 %, per les quantitats no cobrades. 

L’ajuntament de Reus no va accedir, perquè va considerar, en certa lògica, que no 

era el responsable de la irregularitat dels seus ingressos, la qual cosa feia que no 

pogués pagar, ni tan sols, el consum anual. A més, l’Ajuntament va considerar que 

havia beneficiat a Gas Reusense “(...) gracias a las concesiones favorables del 

Ayuntamiento que tiene hechas a dicha sociedad desde su creación, que han sido 

sin dudarlo, la base de los pingües beneficios que en todos tiempos ha repartido a 

sus accionistas. (...)” i li va demanar una prova més de patriotisme, davant la crisis 

molt greu que patia la població obrera i que va obligar al consistori a realitzar nous 

esforços per tal d’alleugerir l’estat precari de la classe obrera.175 En una cosa tenia 

raó l’ajuntament, els beneficis de Gas Reusense eren bons, amb una tendència al 

creixement sostingut:176 
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 Segons el cens de 1860, els habitants de Reus eren un total de 27.257 habitants mentre que el 1877 era 
de 27.499 habitants. AHCR: Expedients d’obres. Fomento, any 1878. Cens de població de 1877. 
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 FORT, Jaume. Anales de Reus desde 1860... Tom VI. Anys 1870-1879. Pàg.: 124 i 354. 
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 “(...) Siguió realizando prósperos negocios, repartiendo a sus accionistas buenos dividendos, que la 
comodidad de tener gas se fue extendiendo en la casi totalidad de establecimientos, por modestos que 
fueran y aun en bastantes pisos de escasa importancia. (...)” Ídem. Pàg.: 167. 
175

 AHCR: Actes Municipals. Any 1878. Reus, 29 de maig de 1878. Foli: 165-167. 
176

 Dades extretes del BOPT. 
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L’actiu de la societat era l’any 1878, de 584.671,35 pessetes,177 mentre que l’any 

1860, quatre anys després de la seva creació, l’actiu era de 1.606.936,86 rals de 

billó –un equivalent posterior a 401.734,22 pessetes-,178 s’havia produït un 

increment del 45 %. Els beneficis entre els anys 1860 i 1878, varen augmentar un 

73 %.179 Els primers 25 anys de la companya van tenir un cicle econòmic excel·lent, 

tot considerant, com un referent important, la crisi econòmica general. Però dins 

d’aquest període de bonança, una notícia tecnològica va trasbalsar l’oasi de la 

indústria gasista: el març de l’any 1879, davant l’èxit dels arcs voltaics acabats 

d’inaugurar a Barcelona, es va realitzar, a Reus, la primera experiència d’un 

enllumenat elèctric.180 A partir d’aquest moment, l’electricitat es presentaria 

davant la societat com un sistema energètic factible, tot i que encara es tardaria 

vint anys en convertir-lo en una realitat. 
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 FORT, Jaume. Anales de Reus desde 1860... Tom VI. Anys 1870-1879. Pàg.: 321 i BOPT. Any 1861. Núm.: 
71. 
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 L’any 1868, els Revolucionaris en un intent de modernitzar Espanya van instaurar la unitat monetària, 
dins del sistema mètric decimal, que substituís als rals de billó i escuts que circulaven per Espanya. Un 
Decret de 19 d’octubre de 1868 crea la pesseta amb l’objecte d’agilitzar l’economia i el comerç i impulsar el 
sistema financer. 
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 Els beneficis al 1860 eren de 174.963,54 rals de billó. FORT, Jaume. Anales de Reus desde 1860... Tom VI. 
Anys 1870-1879. Pàg.: 321 i BOPT. Any 1861. Núm.: 71. 
180

 FORT, Jaume. Anales de Reus desde 1860... Tom VI. Anys 1870-1879. Pàg.: 367. 



 2. Gas Reusense, una nova empresa per a una nova tecnologia. Pàgina 135

 

L’any 1880, l’enllumenat públic a gas va significar el desemborsament de 33.000 

pessetes de les arques municipals, que varen passar directament a Gas Reusense. 

Era un cost elevat i un esforç molt important, si tenim en compte que representava 

la tercera partida més important del pressupost municipal.181 Tot i que era un mal 

pagador, l’Ajuntament era un client excel·lent, que aportava grans dosis de 

viabilitat a Gas Reusense. La fàbrica, el motor de la societat, funcionava amb 

regularitat i produïa uns 300.000 metres cúbics anuals de gas (822 diaris) per a 

l’enllumenat públic i particular i emprava a 14 homes i a dos nens.182 Tot i les 

notícies del nou sistema d’enllumenat, l’electricitat, Gas Reusense vivia un període 

d’estabilitat empresarial i de creixement econòmic.183  

 

El control del creixement de l’enllumenat públic es volia realitzar directament des 

de l’Ajuntament, a través de les successives subhastes que va convocar. Així, a 

l’any 1884 es va anunciar un concurs de proposicions per concedir l’enllumenat 

públic de Reus, durant un termini de 5 anys, a canvi de canalitzar el passeig de 

Sunyer, la plaça de la Llibertat i els carrers confrontants, però no va tenir èxit. 

L’any 1885, Gas Reusense va confirmar el seu bon moment econòmic, va rebaixar 

de nou el preu del gas, destinat al consum particular, degut a una millora de la 

producció i a l’estabilitat del preu de l’hulla. Així, el preu es va establir en 36 

cèntims de pesseta el metre cúbic. Però, dos fets van fer que la marxa de 

l’empresa no fos tan plàcida: el deute municipal i un nou intent de competència. El 

deute del gas de l’any 1885 era de 145.570 pessetes, sense cap mena de dubte una 

quantitat excessiva. A més, al març, una nova iniciativa per a la fabricació del gas 

va aparèixer a la ciutat de Reus, amb la voluntat de vendre, per al consum 

particular, el gas a 25 cèntims el metre cúbic; però aquesta proposta no va 
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 FORT, Jaume. Anales de Reus desde 1860. Tom VII. Anys 1880-1889. Pàg.: 4. 
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 Ídem. Pàg.: 11. 
183

 “(...) Gas Reusense.- Mejoró la situación de dicha fábrica con el aumento del alumbrado público y 
particular, repartiéndose los accionistas excelentes dividendos y permitiendo realizar obras de mejora de 
maquinaria y dependencias de su fábrica. (...)” Ídem. Any 1883. Pàg.: 115. 
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cristal·litzar. Les relacions entre l’Ajuntament i la fàbrica de gas, van ser tenses. El 

retard en el pagament i l’elevada quantitat del deute, no permetien avaluar, d’una 

manera fidedigne, la marxa econòmica de l’empresa gasista. Gas Reusense, farta 

de reclamar el deute, va amenaçar, en diverses ocasions, amb tallar el 

subministrament de gas a l’enllumenat públic. El novembre de l’any 1885, va 

tancar el gas de les dependències municipals,184 que es van tenir que il·luminar 

amb petroli fins que, poc temps després, es va resoldre l’assumpte.185  

 
Foto CIMIR: Despatx de l’Alcaldia il·luminat a gas. Any 1904. 
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 “(...) l’Ajuntament fa responsables als directius dels esvalots que s’hi puguin produir, emparats en la 
foscor. Finalment, només se suspengué l’enllumenat de les dependències municipals (...)” OLIVÉ I SOLANES, 
Josep M.: Reus i el gas 1855-1985... Pàg.: 17-18; BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, S.A. 1854-1954... Pàg.: 
17-18. 
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 “(...) comunicación del Gas Reusense reclamando el pago de las diez facturas semanales por alumbrado 
público, dado que han cesado las críticas circunstancias que travesaban Reus. De no efectuar el pago por 
todo el 9 de Noviembre, cesará el suministro en las Casas Consistoriales.- En la sesión del día 10 el Alcalde 
notificó que el Gas Reusense había cerrado las espitas del alumbrado de las casas del Ayuntamiento y 
Beneficencia, precisando alumbrar dichos establecimientos con petróleo y velas. El Gas Reusense amenazó 
al Ayuntamiento que si por todo el día 24 no se pagaban las antedichas facturas, dejaría de servir el 
alumbrado público. Se acordó celebrar las sesiones de día y que en las oficinas municipales aprovechasen 
para trabajar la luz solar.- Se nombró una Comisión para formular las bases de un concurso para alumbrado 
público, por gas, o petróleo. (...)”   FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VII. Pàg.: 175. 
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En aquesta acció de força de Gas Reusense, l'Ajuntament va reaccionar i va 

convocar una subhasta per a l'enllumenat públic mitjançant petroli i gasolina. 

L’iniciativa va fracassar perquè no es va presentar cap postor.186  Aquest control 

municipal sobre la llum de la via pública, no sempre va tenir èxit, degut al fort 

contrapès energètic de Gas Reusense, que es basava en la seva situació de privilegi 

i de domini energètic a la ciutat.187 Un altre fet que cal remarcar de l’any 1885, és 

la mort de Joan Tarrats i Aleu, una figura reusenca que va ser President de la Junta 

del Gas Reusense durant els períodes de 1872-1874 i de 1875-1882, i Secretari de 

la societat en el moment de la seva fundació l’any 1854. Va ser una pèrdua 

important, però la continuïtat de l’empresa ja estava garantida.188 

 

Els enfrontaments entre l’Ajuntament i el Gas Reusense varen continuar durant els 

anys següents. L’any 1886, l’Ajuntament, amb l’excusa de l’elevat cost de 

l’enllumenat públic, va tornar a intentar substituir-lo pel de petroli i de gasolina, 

però no ho va aconseguir, una altra vegada la subhasta va fracassar. Era necessari 

estudiar una fórmula per acabar amb el conflicte. Durant aquest procés, 

l’Ajuntament va tenir que improvisar l’enllumenat públic a petroli, davant del 

tancament del subministrament del gas. Amb el canvi dels regidors del consistori 

municipal, es va aconseguir un acord amb Gas Reusense.189 En aquest acord, 

l’empresa va rebaixar el preu del m3 de gas per al consum particular, fins als 32 

cèntims, la qual cosa va afavorir un increment dels abonats.190 Amb el contracte de 

l’any 1887, el preu es va establir en 25 cèntims. El preu, des de la creació de Gas 

Reusense, s’havia reduït a menys de la meitat.191 L’evolució del preu del gas a la 

majoria de les ciutats espanyoles va ser molt similar, perquè el procés de 
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 Ídem. Any 1885. Pàgs.: 146 i 148. 
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 Ídem. Pàgs.: 174, 194 i 195. 
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 Amic íntim del General Prim, Alcalde de Reus, regent del Jutgat de primera instància de Reus, Director, 
durant 20 anys, de la Fabril Algodonera. Heroi durant el bombardeig de Reus per Zurbano. Ídem. Pàg.: 206. i 
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 FORT, Jaume. Anales de Reus desde 1860... Tom VII. Pàgs.: 216, 217, 221 i 222. 
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 Ídem. Pàg.: 224. 
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 Al 1854, el preu del m
3
 de gas era 75 maravedís, uns 55 cèntims de pesseta. 
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producció era gairebé idèntic, el preu del carbó va evolucionar per tothom d’igual 

manera i la resposta social a les grans ciutats també va seguir el mateix patró. La 

necessitat d’un preu competitiu era imprescindible, per tal de poder mantenir les 

infraestructures de producció i de distribució en perfectes condicions de treball, 

sobretot si tenim en compte la morositat del client principal. Així, Gas Reusense va 

tenir que fer front a la substitució, a partir de l’any 1885, d’una part important de 

la xarxa instal·lada el 1854, perquè es va quedar limitat el seu cabal i la seva 

pressió per culpa de l’augment del consum i de l’expansió de la xarxa cap a zones 

més allunyades de la fàbrica. A l’any 1855, es va sol·licitar la substitució de les 

canonades instal·lades entre el Fossar Vell i el passeig de Mata, per unes altres 

d’un diàmetre major. Poc després, es va presentar el canvi de canonada entre la 

plaça de Prim i l’Hospital. L’any 1886, es va substituir la canonada existent entre 

els carrers de Sant Llorenç, de Pletes i camí de Riudoms.192 És evident que encara 

que la marxa de l’empresa fos l’adequada, les importants inversions que 

s’hagueren de fer van limitar i gairebé anul·lar, el repartiment de dividends entre 

els accionistes, perquè a més de les substitucions, s’albiraven altres projectes per 

realitzar.  

 

Amb tots aquests condicionants i amb un deute municipal vigent, tot i que 

apaivagades les amenaces municipals, l’any 1887 es va renovar amb uns altres 

condicionants el primer contracte signat l’any 1854, perquè caducava l’1 de juny 

d’aquell mateix any, tot i que s’havia prorrogat amb anterioritat.193 Aquest segon 
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 El 1885 es van substituir 1.028,50 metres i 441 metres el 1886. AHCR: Expedients d’obres. Fomento, 
expd.: 77de l’any 1885 i Fomento, expd.: 51 de l’any 1886. 
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 "(...) En la ciudad de Reus a veinte y seis de Agosto de mil ochocientos y siete: Ante mí, (…) comparecen 
por una parte D. José María Borrás y Sardá, propietario, soltero, mayor de edad, vecino de esta ciudad, en la 
calidad de Alcalde Presidente de este Ayuntamiento (...). Y por otra parte, D. José Bartomeu y Pratdesaba, 
mayor de edad, casado, propietario y comerciante, vecino de Barcelona; D. José María Tarrats y Homdedeu, 
mayor de edad, casado, ingeniero, vecino de esta ciudad; D. Laureano Figuerola y Tarrats, mayor de edad , 
soltero, médico cirujano, vecino de esta ciudad; y Don José Simó  y Amat, mayor de edad, soltero, médico y 
del comercio vecino también de esta ciudad, en nombre y representación de la Sociedad mercantil anónima 
establecida en esta ciudad bajo la razón social "Gas Reusense", y en virtud de las facultades que les fueron 
conferidas por dicha Sociedad en Junta general celebrada en veinte y cuatro de Julio último y de la cual se 
extendió la oportuna acta que copiada del libro de Juntas generales de la misma (...)”. (Gas Reusense va ser 
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contracte va significar, en grans trets, l’expansió de la xarxa del gas per la resta de 

la ciutat, allà on l’enllumenat públic encara era d’oli o de petroli. A gairebé tota la 

ciutat, es va substituir el vell sistema existent als carrers més allunyats del nucli 

antic de Reus. Va ser quelcom més que una renovació del contracte, una total 

implantació a la ciutat del sistema d’enllumenat més eficient fins aquell moment 

conegut. Entre el contracte de 1854 i el de 1887, es varen donar tant una sèrie de 

diferències com de similituds.194 La durada d’ambdós contractes van ser molt 

diferent mentre que el de 1854 va ser de 30 anys, el de 1887 tan sols va tenir una 

durada de 10 anys. La raó per a la disminució del període del temps, s’ha de buscar 

en l’aparició de l’electricitat com a nou mitjà energètic i d’enllumenat que va fer 

que les perspectives inicials del gas es moderessin. El gas va deixar de ser la única 

tecnologia energètica moderna i la única solució definitiva de futur, tant en la 

il·luminació i el mercat domèstic com en la generació de força motriu. Les notícies 

d’aquest nou món energètic i les seves experiències eren ja molt conegudes pel 

Consistori reusenc.195 La reducció del temps de la contracta també significava una 

reducció en el període d’existència del monopoli. 

 

Amb l’horari de l’enllumenat públic a gas, no va existir en la pràctica cap diferència 

perquè el número d’hores establertes van ser les mateixes en ambdós 

contractes.196 Tant sols va variar el fet que l’any 1887, les nits de pleniluni els 

fanals també havien de romandre encesos mentre que, amb el contracte de 1854, 

l’enllumenat s’havia d’apagar set dies al mes, el de pleniluni i tres dies abans i tres 

dies després d’aquest fet. Es va establir, cosa que no es recollia al contracte de 

                                                                                                                                                                 
l’únic licitador). AGN: Contrata Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y sociedad “Gas Reusense”. Protocols 
Notarials. PEDROL Y TOMAS, Teodoro. Escritura Nº 586. Reus 26 d’agost de 1887. 
194

 Veure annexos de les contractes de 1854 i 1887. 
195

 Deu anys després de la primera experiència elèctrica de Barcelona, l’Ajuntament de Reus,  partir del 
1883, rep diferents propostes per la instal·lació de l’electricitat. AHCR: Enllumenat públic per electricitat. 
Any 1883.  
196

 “(...)Segunda: Se encenderá el alumbrado público todas las noches aunque sean de luna, en las propias 
horas que se efectúa actualmente, que son las siguientes: En Enero ocho horas, Febrero ocho horas, Marzo 
siete, Abril seis, Mayo seis, Junio cinco, Julio cinco, Agosto cinco, Setiembre seis, Octubre siete, Noviembre 
ocho y Diciembre ocho.(...)” AGN: Contrata Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y sociedad “Gas Reusense”. 
Reus 26 d’agost de 1887. 
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1854, que l’encesa i apagament dels fanals s’havia de realitzar en un temps màxim 

de 45 minuts, per evitar les queixes que es donaven entre els veïns per la 

diferència del temps entre l’encesa o l’apagament dels fanals entre el primer i 

l’últim client o entre la il·luminació del primer i l’últim carrer. L’hora per encendre 

els fanals era al capvespre. En ambdós contractes hi van haver condicions que van 

donar flexibilitat a l’Ajuntament, per variar els horaris establerts com a condició 

general.197 Tampoc es varen modificar les clàusules, on s’obligava a Gas Reusense a 

fer-se càrrec dels costos de canalització, d’establiment dels canelobres, de 

consoles, de fanals i tota la resta d’accessoris per l’enllumenat, així com de la 

conservació en bon estat de tot el sistema anterior. No hi va haver modificació de 

la disposició que determinava la distància entre els fanals: l’any 1854 aquesta 

distància havia de ser entre 120 i 150 pams, mentre que l’any 1887, va indicar que 

aquesta distància havia de ser entre 23,197 metres i 28,997 metres, ambdues 

distàncies eren equivalents.198  

 

Amb la suma dels dos contractes, es va fixar el procés d’instal·lació de la 

canalització de gas en gairebé tot l’àmbit de la ciutat. La primera subhasta va 

establir que s’havia de canalitzar, segons la voluntat de l’Ajuntament i es va 

concretar amb la instal·lació de les canonades i de l’enllumenat al centre de la 

ciutat. La segona subhasta va establir l’expansió radial de la infraestructura del gas, 

a partir dels carrers del nucli central de la ciutat. Els terminis per a la canalització 

establerts als contractes, es va determinar en funció de les necessitats del 

                                                      
197

 “(...) Siempre que el Ayuntamiento quisiere se enciendan los mecheros de gas en días y horas que no 
están fijados en este pliego de condiciones, deberá la empresa verificarlo a la hora de recibido el aviso; pero 
si no pudiera cumplirlo, no podrá exigírsele responsabilidad alguna.(...)” AHCR: Actes Municipals 1854 – 
1855. Reus, 27 de Noviembre de 1854. Folis 174-178. 
 “(...) Esta operación deberá practicarse en un tiempo que no exceda de cuarenta y cinco minutos. Los 
faroles permanecerán encendidos hasta las doce de la noche, quedando no obstante alumbrando hasta la 
madrugada el número de aquellos que designe el Ayuntamiento, o sea en Enero y Diciembre hasta las seis, 
en Febrero las cinco y tres cuartos, en Marzo las cinco y media, en Abril las cinco, en Mayo las cuatro y 
media, en Junio las cuatro, en Julio las tres y cuarto, en Agosto las tres y tres cuartos, en Setiembre las 
cuatro y cuarto, en Octubre las cinco y en Noviembre las cinco y media.(...)” AGN: Contrata Excmo. 
Ayuntamiento de esta ciudad y sociedad “Gas Reusense”. Reus, 26 d’agost de 1887. 
198

 Un pam era aproximadament 0,20 metres. 
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l’Ajuntament i les possibilitats tècniques de Gas Reusense. Al primer contracte, 

tres mesos per canalitzar l’estructura bàsica de l’enllumenat públic i al segon, un 

termini d’uns quatre anys però amb un ritme de canalització de 1.500 metres 

anuals, fins arribar a l’establiment de la xarxa a tots els carrers predeterminats. 

També, varen establir les condicions que el gas havia de tenir als distints punts de 

consum. La qualitat del gas havia de ser tan bona, que havia de desprendre una 

llum clara i brillant. Al segon contracte, a més de les condicions anteriors, es varen 

afegir que el gas no podia acolorir el paper amb acetat neutre de plom i que no 

havia de produir ni fum ni olor. L’any 1854 s’havia establert que el consum de cada 

bec de llum pública, tan sols, seria de 5 peus cúbics de gas espanyols per hora, 

mentre que l’any 1887, es va explicitar molt més i es va establir que la potencia 

lumínica de cada fanal havia de ser de 106 litres, el màxim per làmpada Cárcel. La 

pressió mínima del gas a les canonades, havia de ser d’11 mil·límetres columna 

d’aigua, una pressió insignificant si es tenim en compte que un segle desprès 

aquesta pressió mínima per al subministrament de gas, als abonats domèstics, es 

situava en els 180 mil·límetres.199 

 

La companyia de gas també estava obligada a subministrar, amb un gas que havia 

de tenir les mateixes característiques que les de l’enllumenat públic, als particulars 

que residissin als carrers ja canalitzats, mentre que els establiments que el 

sol·licitaven s’havien de satisfer sempre que la xarxa no estigués a una distància 

superior de 10 metres. El preu del gas per als particulars va ser diferent als dos 

contractes. L’any 1854 era per abonament, per hores fixes i per mes. L’abonament 

havia de tenir una durada mínima d’un any. El preu del gas per comptador el 1854 

va ser de 75 maravedís per cada metre cúbic, i es rebaixava un 5 % en aquells 

clients que consumissin mensualment més de 200 rals de billó. Al contracte de 

1887, no es recull l’abonament mensual. Van aparèixer els comptadors 

                                                      
199

 Per veure la dimensió de la pressió del qual es parla hem de dir que l’ equivalència de 10.000 
mil·límetres columna d’aigua es d’1 Kg/cm

2
 o 10.333 mm. c. d. a. equival a 1 Atmosfera. 
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individualitzats, que varen permetre mesurar el gas consumit pels particulars, va 

resoldre el problema que ja havia donat lloc a una bona quantitat de plets entre 

l’empresa subministradora i molts consumidors particulars. L’abonament mensual 

permetia la picaresca, de manera que els consumidors particulars podien obtenir 

més gas pel mateix preu mitjançant la pràctica, gens ortodoxa, d’eixamplar els 

orificis de sortida del gas. El consum per hores també va produir conflictes amb el 

procediment i el temps d’obertura i tancament del gas per part dels empleats de la 

companyia.200 El preu de l’enllumenat particular, l’any 1887, comptabilitzat 

únicament mitjançant comptador, que podia ser de lloguer o propietat, no podia 

excedir de 25 cèntims de pesseta per metre cúbic.201 El preu establert es podria 

incrementar un 25 %, en funció de l’evolució del preu del carbó. El preu de 

l’enllumenat públic va patir fluctuacions a la baixa. Entre el 1854 i el 1887 el preu 

va baixar en un 25 %. El 1854, era de 5,5 maravedís per cada hora i per cada bec de 

consum de 5 peus cúbics per hora, amb descompte d’un i mig per cent.202  El 1887, 

el preu estàndard va ser de 2 cèntims per hora i llum, malgrat que en el moment 

de la signatura del contracte, el preu establert va ser de 3 cèntims, fins que es 

saldés l’elevat deute que l’Ajuntament tenia amb Gas Reusense. En un intent 

d'acabar amb la morositat municipal, es va canviar el sistema de pagament de 

l'enllumenat públic, es va passar de la fórmula de pagament per mensualitats 

vençudes al del pagament setmanal.  El deute podia ser un motiu d’interrupció del 

subministrament, però aquesta interrupció no interessava a ningú perquè podia 

significar, respectivament, el final d’un enllumenat públic modern i el tancament 

de l’empresa. 

 

Una altra diferència remarcable entre els dos contractes, és el fet què al primer 

s’obligava a l’empresa que tingués com a recanvi un nombre de gresoles igual al de 

becs que havien d’il·luminar per gas la ciutat, perquè es pogués suplir amb oli, en 

                                                      
200

 ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas a la Catalunya... Pàg.: 65. 
201

 Les equivalències monetàries eren 1 ral de billó equivalia a 34 maravedís i a 25 cèntims de pesseta. 
202

 1 peu cúbic es igual a 0,028317 metres cúbics o sigui igual a  28.317 litres.  
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cas d’accident, la manca d’enllumenat. Amb la segona subhasta, de l’any 1887, 

aquesta obligació ja no consta, de la qual cosa podem deduir que la seguretat del 

funcionament del sistema era un fet més que provat. En ambdós contractes va 

existir una clàusula de garantia de subministrament de gas per l’enllumenat públic, 

en la qual l’Ajuntament es protegia en cas d’incompliment de l’horari i Gas 

Reusense es protegia dels imponderables que poguessin portar a un cessament 

d’aquest enllumenat. L’any 1887, es va establir que es podria multar a l’empresa 

subministradora si el gas no oferia la qualitat suficient. En aquest cas, la multa 

hauria de ser del doble del valor del gas consumit el dia de la comprovació. Era una 

garantia davant els diversos problemes que havien existit durant el període de 

l’anterior contracte: problemes de lluminositat, de pressió i de cabal. De fet, els 

dos contractes tenien la finalitat d’establir unes regles de joc que no 

perjudiquessin de forma severa a les parts, que poguessin garantir els seus 

interessos i que consolidés un nou sistema lumínic públic i reglés, encara que amb 

discreció, les relacions entre els consumidors particulars i l’empresa 

subministradora.203 

 

L’Ajuntament sempre es va reservar el dret que els establiments municipals com 

Quarters, Col·legis, Hospitals i altres fossin enllumenats amb els mateixos preus 

que els que tenia fixats per a l’enllumenat públic. De les despeses dels aparells 

interiors i els ramals, se n’encarregaven els Administradors. L’any 1887, el 

contracte va quedar igual per als establiments municipals, la qual cosa ens diu que 

en aquell moment l’enllumenat era l’aplicació de gas principal als edificis públics 

com de bon segur ho va ser en la majoria dels habitatges particulars de certa 

categoria. Les aplicacions domèstiques: cocció, calefacció i aigua calenta, estaven 

entrant de manera gradual dins els habitatges reusencs. Les instal·lacions de gas 

                                                      
203

 Al contracte de 1887, també es varen establir les condicions explícites per a l’enllumenat de la plaça de 
Prim i la de la Constitució, així com la recepció per part de Gas Reusense de les instal·lacions existents al 
passeig de Mata. Aquestes condicions que amb l’aparició de l’enllumenat elèctric serien causa d’un gran 
debat. AGN: Contrata Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y sociedad “Gas Reusense”. Reus, 26 d’agost de 
1887. 
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realitzades als domicilis particulars varen estar garantides i supervisades per Gas 

Reusense, tal i com quedava compromès al contracte de 1854: “(...) Los aparatos y 

trabajos en lo interior de las casas, serán hechos por artistas debidamente 

autorizados por la administración de la empresa, quienes serán los únicos 

responsables de sus obras y de cuanto hayan suministrado, cuyos trabajos serán 

retribuidos según una tarifa equitativa que publicará la empresa.(...)”. Al 1887 

aquest tema no queda reflectit per haver-se convertit en habitual.204 

 

Entre l’any 1888 i el 1889, es varen canalitzar gran part dels carrers que 

s’estipulaven a l’últim contracte. Es van canalitzar gairebé tres quilòmetres de 

xarxa amb l’ampliació conseqüent de l’enllumenat públic de gas. A més, es va 

augmentar les possibilitats d’accedir en aquesta energia per part dels veïns de 

Reus.205 El compliment del nou contracte va comportar la realització de noves 

obres a la fàbrica i va quedar construït a la part limítrof amb la riera, avui rambla 

d’Aragó, l’edifici destintat a Sala de Juntes, despatx del Director i oficines, que es 

va inaugurar el 1888, per la qual cosa es van deixar de celebrar les reunions a la 

casa de Josep Simó i Amat, que degut al seu estat de salut, va cessar dels seus 

càrrecs i en el seu lloc es va anomenar, el dia 26 de febrer d’aquest any, a 

l’enginyer Pere Freixa i Martí. Josep Simó i Amat, havia ocupat el seu càrrec durant 

34 anys, en els primers anys d’assaig i organització, no exempts de dificultats, de la 

societat gasista. Pere Freixa i Martí, es va mantenir en els seus càrrecs durant els 

39 anys següents, fins a la seva mort, en el període que Gas Reusense va desplegar 

la seva major activitat.206 La figura de Pere Freixa va tenir rellevància, tan dins com 

a fora de Reus, i la important Asociación de Fabricantes de Gas de España el va 

anomenar el seu President.207 

 

                                                      
204

 Veure annexos de les contractes de 1854 i 1887. 
205

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VII. Pàg.: 330. 
206

 Va ser el període del naixement de l’electricitat i el desenvolupament de les aplicacions domèstiques i 
industrials del gas. 
207

 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, S.A. 1854-1954... Pàg.: 19. 
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AGN: En la foto del 1888, al fons a la dreta, es veu l’edifici en construcció de les oficines de Gas Reusense. 

 

Una altra conseqüència de la renovació del contracte amb l’Ajuntament va ser la 

necessitat de realitzar un augment de capital l’any 1889, per tal d’afrontar els 

deures derivats d’aquest contracte i la construcció de l’edifici d’oficines, dins dels 

terrenys de la fàbrica. L’augment de capital es va realitzar fins a les 975.000 

pessetes, dividides en 1.950 accions de 500 pessetes cadascuna. La duració de 

l’empresa, establerta en trenta anys el 1854, es va ampliar fins els cinquanta anys, 

prorrogables per la decisió dels accionistes. A més, es varen modificar el contingut 

dels Estatuts i el dels Reglaments de la societat. Els accionistes que varen acudir a 

la Junta general, on es van decidir aquests canvis empresarials, foren el President 

Josep Bartomeu i Pratdesaba, comerciant i veí de Barcelona, que residia 

habitualment a Reus, posseïdor de 54 accions; Josep Ma. Tarrats i Homdedeu, 

enginyer i posseïdor de 33 accions; Laureà Figuerola i Tarrats, mèdic-cirugià i 

posseïdor de 5 accions; Joaquim Bové, posseïdor de 5 accions; Pau Nadal amb 5 

accions; Josep Iglèsies amb 33 accions; Josep Amat amb 20 accions; Vicent Martí 

amb 17 accions; Joaquim Cervelló amb 4 accions; i els representats de Dolors 
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Andreu que posseïa 20 accions; de Francesca Figueras amb 20 accions; de Caterina 

Bassas amb 2 accions i d’Antoni Pagès amb 3 accions.208  

Dades extretes del BOPT. 

Els esforços econòmics i tècnics que va realitzar Gas Reusense per a l’expansió i la 

consolidació de l’enllumenat públic a gas a la ciutat de Reus, es van trobar amb un 

greu problema: el pertinaç deute municipal. El 25 d’abril de 1896, Gas Reusense va 

escriure a l’Ajuntament i li va comunicar que el dèbit, en les últimes setmanes, 

augmentava a un ritme de 1.000 pessetes setmanals.209 La companyia demanava la 

reducció del deute abans del final d’any. L’Ajuntament no tan sols no pagava 

l’enllumenat, sinó que tampoc podia fer front al subministrament de coc que li feia 

Gas Reusense.210 La reclamació del deute era un fet regular, perquè s’havia 

                                                      
208

 AGN: “Escritura de Sociedad Anónima titulada “Gas Reusense” otorgada por su Junta de Inspección. Nº 
623. Capital 975.000 pesetas. Autoritzada per Joan Carpa i Calbó. Reus, 19 de juliol de 1889. 
209

 El dèbit havia arribat a ésser de 27 setmanes amb un import de 27.357,76 pts. de tal forma que en els 
últims 6 mesos l’endarreriment en el pagament havia augmentat en 13 setmanes amb un import de 
15.158,17 pessetes. AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric 1896-1917. 2on. Lligall.  
210

 Ídem.: Reus, 3 de març de 1896. 
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convertir en crònic al llarg dels anys i perjudicava a l'empresa en el seu 

desenvolupament. Gas Reusense necessitava aquests diners perquè ja tenia a la 

vista entrar en el negoci elèctric; la qual cosa significava la construcció d’una 

fàbrica elèctrica i la creació d’una estructura de distribució.  

 
Dades extretes del BOPT. 

 
Els problemes de Gas Reusense també es varen donar en altres indústries 

catalanes de gas, que van patir moments difícils que van condicionar el seu futur. A 

Tarragona, l’empresa Gasómetro Tarraconense va tenir que reiniciar el 

subministrament de gas, el 23 d’octubre de 1887, en substitució de la Sociedad 

Tarraconense para el Alumbrado por Gas, que havia nascut l’any 1858 i que no va 
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voler o poder renovar la concessió municipal perquè el deute municipal ascendia a 

146.688,66 pessetes. 

 
Durant les dècades dels anys 80 i 90 del segle XIX, els beneficis de la societat de 

cadascun dels exercicis econòmics, es consideraran com d’un nivell constant 

perquè es van situar en una forquilla, on els extrems van ser les 40.633,52 

pessetes de l’any 1883 i les 124.769, 98 pessetes del 1884, però que en la resta 

d’anys van fluctuar entre les 80 i les 100 pessetes. Va ser un període de bonança 

econòmica per a Gas Reusense gràcies a l’estabilitat del preu del carbó, a les 

possibilitats d’expansió i a la situació de privilegi que gaudia l’empresa a Reus. Una 

única empresa energètica per a un mercat emergent, malgrat la continuació de la 

crisi econòmica que vivia el municipi.211 La situació de la indústria del gas a Reus 

era molt distinta a d’altres ciutats catalanes, com per exemple Tarragona, on el 

mercat estava repartit entre dues empreses, i on cap d’elles va aconseguir una 

estabilitat suficient que li permetés fer front a les dificultats futures. A més, 

Tarragona, tenia un mercat energètic més reduït que Reus, per culpa de les seves 

limitades dimensions demogràfiques i econòmiques. La contraposició entre Reus i 

Tarragona és un exemple on es veuen les conseqüències de la política energètica 

d’ambdós municipis. El 1890, la situació empresarial de Gas Reusense era sòlida, 

amb uns beneficis alts, en comparació amb els de les societats gasistes 

tarragonines que eren tan baixos que van obligar a la Sociedad Tarraconense para 

el alumbrado por gas, a tancar les portes l’any 1893. A partir de la desaparició 

d’aquesta fàbrica, els beneficis de l’altra fàbrica, el Gasómetro Tarraconense, varen 

poder adquirir una certa rellevància. El sotrac del mercat energètic tarragoní, no va 

afectar a Gas Reusense, perquè no era el resultat d’una situació estructural de la 

indústria del gas catalana sinó una situació conjuntural que es va donar a la ciutat 

                                                      
211

 Crisis fabril que significà l’emigració de reusencs i que va comportar l’abandó d’habitatges de lloguer. Les 
vagues es succeïen. La implantació creixent dels telers mecànics que van matar a poc a poc als telers de mà, 
va motivar la desaparició del gremi d'obrers teixidors. El comerç i la indústria donaven escasses 
manifestacions de vida. FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VII. Pàg.: 315, 335 i 336; Tom VIII. 
Pàg.: 14 i 46. 
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de Tarragona; com així ho demostren els resultats econòmics de Gas Reusense i 

l’alta cotització de les accions de l’empresa, que l’any 1890, van ser de 680 

pessetes.212 Més endavant, el 1898, les accions, immerses dins del procés 

d’instal·lació de l’electricitat a la ciutat, es van arribar a cotitzar a 750 pessetes.213 

La indústria del gas a la província de Tarragona estava formada per unitats 

productores i subministradores aïllades i instal·lades en un àmbit geogràfic 

diferent. Cadascuna d’aquestes unitats mantenia una relació pròpia amb el seu 

entorn. Aquestes iniciatives tenien independència econòmica, la qual cosa feia que 

els seus resultats no les afectessin entre si. Però, per altra banda, les causes que 

incidien sobre elles podien ser comunes, quan eren extenses, com l’evolució del 

preu del carbó, la situació política espanyola, la dependència de la tecnològica 

estrangera i la competència energètica. 

 

A pesar del deute, l’estabilitat en la relació entre l’Ajuntament i Gas Reusense era 

un fet ja que el 1897, moment en que expirava el contracte de l’enllumenat públic 

de gas, signat l’any 1887, no es va denunciar per cap de les dues parts i, mitjançant 

successives pròrrogues, encara era vigent l’any 1904.214 Els avenços tècnics i els 

canvis en la comercialització del gas van permetre una nova modalitat per als 

abonats, que es va establir per acord amb l’Ajuntament el 7 de setembre de 1897, 

mitjançant la instal·lació de comptadors automàtics, que funcionaven amb peces 

de 10 cèntims. Aquests comptadors es van retirar l’any 1936, per la manca de 

xavalla.215 Aquests avenços van permetre un millor servei al client i un descens en 

el nombre de reclamacions dels abonats, que indirectament establia un clima de 

confiança amb l’Ajuntament. La tècnica i la tecnologia del gas i la seva aplicació a la 
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 “(...) Siguió dicha entidad en 1890, con próspera vida y espléndidos negocios, que el afán de comodidades 
motivó que gran número de casas fueran consumidores de gas, que pagábase a buenos precios. Ello 
permitió repartir dividendos, casi inconfesables por lo crecidos, pero como el capital de Gas Reusense era 
local, en resumen todo quedaba en casa. Durante el año, se canalizaron diversas calles, mejorando el 
alumbrado público de la mayoría de las calles y de los Arrabales y principales Plazas. (...)” FORT, Jaume: 
Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàg.: 16 i 18. 
213

 Ídem. Pàg.: 156. 
214

 AHCR: Enllumenat públic. Contracta amb Gas Reusense. 1904.  
215

 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, S.A. 1854-1954... Pàg.: 19. 
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ciutat  havien fet de Gas Reusense una empresa energètica consolidada a principis 

del segle XX, malgrat els eterns problemes generats pel deute municipal, per la 

incertesa amb el preu del carbó i pels interrogants que apareixien amb 

l’electricitat.   

 

L’auge de la indústria del gas a Reus no va ser un cas únic però tampoc general a 

Espanya. A Catalunya, el negoci del gas va generar les expectatives suficients per 

crear un bon nombre d’iniciatives gasistes durant l’últim terç del segle XIX. A la 

resta de l’estat espanyol, només les grans ciutats, principalment les capitals de 

províncies, van apostar per aquesta energia. Les dades sobre el gas a Espanya eren 

baixes, perquè al contrari del què passava en països com Anglaterra i França,216 

aquesta indústria encara estava a les beceroles. Tant sols es van comptabilitzar 42 

contribuents industrials – fàbriques -, durant l’exercici econòmic de 1878-1879, 

que van produir 92.727 metres cúbics de gas diaris, dels quals Gas Reusense va 

participar en gairebé un 1 %.217 L’estructura de la indústria del gas a Espanya era 

dèbil i aquesta fragilitat va facilitar la introducció de l’electricitat en el país però, 

allà on la producció i el subministrament de gas estaven consolidats, es va 

presentar una dura competència a l’electricitat en defensa del seu mercat 

energètic. 

 

 

                                                      
216

 El 1861, tan sols 25 ciutats espanyoles contaven amb el servei de gas. El 1900, a Espanya eren 72 les 
fàbriques de gas mentre que Anglaterra ja eren més de 700. NADAL, Jordi, dir: Atlas de la industrialización 
de España, 1750-2000. Pàg.: 79. 
217

 És una aportació poc significativa però és el resultat de les dades recollides. Aquesta participació en la 
producció de gas ha estat el resultat de relacionar la producció diària de gas Reusense el 1880 amb la 
nacional de l’exercici 1878-79: 822 m

3
 de producció diària de Gas Reusense significava un 0,89 % del total 

nacional. FORT, Jaume. Anales de Reus desde 1860. Tom VII. Anys 1880-1889. Pàg.: 11 i INE: Industria fabril 
en el año económico de 1878-79. Anuario 1888. Fons documental de l’Institut Nacional d’Estadística. Pàg.: 
725. 
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3. GAS REUSENSE DAVANT EL NOU SEGLE XX. 

 

3.1. Crisi i canvi a partir l’any 1898.  

 

L’any 1898 està considerat un any clau en l’estructuració de la història d’Espanya. 

La pèrdua de les colònies de Cuba i Filipines, va suposar la fi d’un imperi forjat a 

partir del descobriment d’Amèrica, la pèrdua de credibilitat de la institució militar i 

una situació política molt inestable. La crisi econòmica que s’arrossegava des de 

feia uns quinze anys es va mantenir com un fet consolidat, a pesar que es notava 

un cert revifament en matèria d’inversions que es va traduir en una certa 

renovació tecnològica. El revifament es va basar en tres factors determinants: la 

repatriació de capitals estrangers després de l’ensorrament del domini espanyol a 

les colònies; més inversions estrangeres, i una política governamental 

d’estabilització de la pesseta.1 Una part important de les inversions van servir per 

iniciar empreses que no eren tèxtils, en un intent mai no completat de minvar la 

importància hegemònica del tèxtil dins de la indústria catalana. Així, es varen crear 

les cimenteres (Asland a La Pobla de Lillet, 1901, i a Montcada, 1914); les 

indústries automobilístiques (Hispano Suiza a Barcelona, 1904; Elizalde també a 

Barcelona, 1909, que anys a venir s’especialitzaria en motor d’avions); del metall 

(Siemens a Cornellà, 1910, com a pionera de la indústria al Baix Llobregat, 

aleshores una comarca pagesa); de material elèctric com Lámparas Z a Barcelona, 

el 1908; una munió de forns de vidre a Sants, Poble Nou i Badalona; i la proliferació 

de petites companyies elèctriques que varen apropar als ciutadans la seva 

innovació tecnològica.2 

                                                      
1
 HUERTAS I CLAVERIA, J. M.: Obrers a Catalunya. Manual d’història del moviment obrer (1840-1975). 

Col·lecció Clio, 1. L’Avenç. Barcelona, 1981. Segona edició: 1994. Pàg.: 118. 
2
 Les fàbriques d’electricitat existents el 1902 a Espanya era de 1.188 mentre que les de gas eren tan sols de 

77. S’ha de tenir en compte que no hi ha relació o precedents en les fàbriques elèctriques com 
predecessores de les fàbriques de gas. Per exemple a Lleida no hi havia fàbrica de gas però en canvi hi havia 
30 d’elèctriques; petites i d’àmbit local totes elles. És la introducció de una nova tecnologia com a recurs 
bàsic energètic. A Catalunya, el nombre de fàbriques de gas era de 31 mentre que les instal·lacions 
elèctriques eren 425. AGN:  Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz de gas, Electricidad y Carburo 

de calcio. Madrid, 1902. 
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L’ambient era de crisi generalitzada i va cristal·litzar amb un tot seguit de conflictes 

obrers, que contrastaven amb la ciència que adaptava tècnica i tecnologia per a la 

millora de la societat. A Reus aquest ambient també hi era present en els primers 

anys del segle i els conflictes obrers van aturar la ciutat en diverses ocasions. Però, 

la fàbrica de gas, semblava que visqués al marge, perquè mai va mancar el 

subministrament de gas per a l’enllumenat públic.3 A Espanya, va continuar el 

procés d’electrificació de les ciutats principals.4 El fruir de la vida va ser un dels 

objectius del ciutadans, malgrat dels problemes que afectaven la vida quotidiana i, 

amb aquesta intenció, els reusencs van omplir els trens del ferrocarril econòmic 

que els portaven a les platges de Salou. En aquest ambient, es va desenvolupar un 

nou art, el cinema.5 Però les ganes de viure, no podia amagar la decadència 

econòmica. Les notícies parlaven de la misèria en molts punts de l’estat i de la crisi 

d’identitat nacional que va significar la liquidació de les colònies.6 La situació 

econòmica es va reflectir, sobretot, en la situació difícil de la classe obrera. A 

Barcelona, s’havien instal·lat moltes “cuines econòmiques” i com a conseqüència 

de la manca d’exportació havien tancat moltes fàbriques de filats i teixits, que van 

deixar sense feina a més de 5.000 obrers. A més, els articles de primera necessitat 

havien pujat considerablement el preu i als ports de Catalunya havia decaigut el 

moviment comercial.7 A Reus, també, la crisis social i econòmica es va deixar 

sentir. A la plaga de la fil·loxera, s’hi varen afegir els aldarulls socials: la fàbrica de 

A. Sedó y Compañía va patir una vaga per la petició d’un augment dels jornals.8 

 

                                                      
3
 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Anys 1890-1907. Pàgs.: 266-267. 

4
 Ídem. Pàgs.: 222, 266 i 267. 

5
 Diari de Reus. 10 novembre de 1898. “(...) Se anuncia la próxima apertura de un cinematógrafo, en la 

antigua Fonda del Centro, calle Llovera número 49. (...)” – Cinematógrafo Lumiére -. 
6
 Ídem.:  3 d’agost de 1898. 

7
 Ídem.:  6 d’agost de 1898. 

8
 Ídem.: 16 i 21 de setembre de 1898. 
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Reus, una ciutat que el 1905 tenia 26.681 habitants i 4.672 edificis,9 havia de 

canviar de segle transformant la imatge que alguns l’atorgaven de vila rural 

engrandida. Amb el naixement del moviment Modernista, la burgesia reusenca va 

voler metamorfosar aquesta fisonomia rural per una de més moderna i 

cosmopolita. Es va accelerar la transformació de la ciutat i es van millorar 

notablement les seves infraestructures, al que s’uniren els canvis tecnològics.10 Es 

va iniciar la construcció d’un clavegueram general i eficient, l’expansió del 

subministrament a domicili d’aigua potable, l’estesa de la xarxa telefònica, la 

renovació dels transports públics, l’abaratiment del ferrocarril, el trànsit dels 

primers automòbils, la construcció de nous edificis i l’aparició d’un concepte nou 

d’arquitectura. També, es va establir a la ciutat, l’electricitat com a nou producte 

energètic. Gas Reusense va fer la primera estesa de cables elèctrics per al 

subministrament de llum i força, per als habitatges i negocis que quedaven 

compresos dintre de l’àmbit de la concessió. L’enllumenat públic elèctric va 

esdevenir una realitat a partir de l’any 1899.  

 
Foto CIMIR: El raval de Robuster el 1909. La foto simbolitza en part el canvi de segle. 

                                                      
9
 AYMAT i SEGIMON, J.: Monografía geográfica con el plano y guía de las calles de la ciudad de Reus. Tip. 

Sanjuán Hermanos. Reus, 1905. 
10

 ANGUERA i NOLLA, Pere, cood.: Història General de Reus. Volum III. Pàg.: 212-215. 
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 3.2. Una empresa energètica del segle XX. 

 

En línies generals, el segle XX va començar per a Gas Reusense l’any 1898, quan 

l’aventura de l’electricitat va prendre cos en aquesta empresa. La innovació 

energètica de l’electricitat va arrelar durant aquest segle a totes les ciutats, fins al 

punt que es va fer imprescindible. La relació entre l’Ajuntament de Reus i Gas 

Reusense continuava essent intensa i va estar marcada pels mateixos paràmetres 

establerts a finals de segle anterior, però amb la variant que va significar 

l’electricitat. L’aparició d’aquesta energia va comportar un canvi en l’estratègia 

empresarial de Gas Reusense, per què, ara, havia d’oferir dos productes energètics 

que es feien una competència directa. Per a la societat gasista, els primers anys del 

nou segle, van ser de transició entre el somni i el desencant de la realitat elèctrica, 

que amb una projecció excel·lent va sobrepassar les reduïdes possibilitats d’una 

entitat de caràcter local. Per una altra banda, també, va ser un període on es va 

constatar la força del gas com element energètic de primer ordre.  

 

Durant el procés d’implantació de les infraestructures elèctriques, vells problemes 

encara van aparèixer en la indústria del gas. Els conflictes entre els abonats i les 

empreses productores de gas van tornar a fer acte de presència. La vaga de 

consumidors que es va produir a Barcelona al 1898, era una reproducció de la de 

l’any 1879. L’enfrontament va esclatar com a protesta contra l’impost sobre el 

consum de gas, que les empreses distribuïdores de gas no van saber justificar.11 

Aquest impost va fer que Gas Reusense incrementés el preu del metre cúbic de gas 

fins als 32 cèntims de pesseta, però la resolució del conflicte amb el pagament de 

part, tan sols del 10 %, de l’impost a càrrec del consumidor, va fer que el preu 

tornés als 25 cèntims de pesseta el metre cúbic.12 Els impostos que gravaven el 

consum del gas, de l’electricitat, de petroli, d’olis minerals i de carbur de calci van 

                                                      
11

 Diario de Reus. 5 i 16 d’octubre de 1898. 
12

 Diario de Reus. Anunci de Gas Reusense publicat el 12, 13 i 16 d’octubre de 1898. 
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ser una de les respostes a la crisi monetària, social i política que es va produir l’any 

1898. Aquest gravamen al consum energètic va ser el resultat de la necessitat 

d’augmentar els recursos financers de l’Estat.13 La Administració estatal atorgava 

als fabricants de gas i d’electricitat la gestió de la recaptació d’aquest gravamen, 

tot aconseguint en una de les dues modalitats establertes per a la recaptació, un 3 

% de l’impost recaptat al consumidor. En la quantificació de la recaptació del 

consumidor es tenia en compte la totalitat de la producció de gas o electricitat a la 

fàbrica, tot tenint en compte un percentatge de deducció, el 15 % per al gas i el 20 

% per a l’electricitat, per pèrdues en el procés de producció i de distribució.14   

 

Gas Reusense continuava reclamant amb insistència, com ja ho havia fet abans, la 

necessitat què l’Ajuntament extingís i cancel·lés l’important dèbit que havia 

adquirit amb ells. A l’inici del 1901, el deute acumulat del 1900 era de 101.123,51 

pessetes, que representava un deute pel consum de gas equivalent a 36 mesos i a 

9 mesos, en el cas de l’electricitat. Gas Reusense va manifestar que no podia 

suportar més aquesta situació i que convertia en un fet difícil i penós la 

continuació del subministrament de fluid energètic. L’Ajuntament es va justificar 

amb l’excusa que no era tan sols un problema d’aquest consistori sinó que era un 

problema heretat dels anteriors i que aquest Ajuntament havia pressupostat 

48.000 pessetes anuals per a l’enllumenat públic i el consum de les Dependències 

municipals, perquè havia calculat que la despesa era de 15.000 pessetes 

                                                      
13

 “(...) En ese contexto, se explica que el ejecutivo aprobase la Ley de Presupuestos de 28 de junio de 1898, 

destinada a aumentar la presión fiscal, y, por tanto, los ingresos del Tesoro[8]. Entre las novedades 

contempladas en esta disposición, aquí nos interesa la creación con carácter “transitorio” de un nuevo 

impuesto “de guerra” sobre petróleo, aceites minerales y carburo de calcio, y sobre el alumbrado por gas y 

electricidad. Al parecer este tributo se inspiró en una ley italiana de 1895. (…)” Un día después, el entonces 

Ministro de Hacienda, Joaquín López Puigcerver firmaba el reglamento provisional que regulaba el nuevo 

gravamen[10]. El Reglamento se componía de 24 artículos. El artículo 1º. fijaba las tarifas que se aplicarían 

según el objeto de tributación:-Por cada kilogramo de petróleo refinado 0,0375 pesetas. -Por cada 

kilogramo de petróleo crudo y demás aceites minerales destinados al alumbrado 0,0300 pesetas. -Por cada 

kilogramo de carburo de calcio 0,10 pesetas. -Por cada metro cúbico de gas y kilovatio-hora de electricidad, 

el 10 por ciento del valor de venta de dichas unidades en el sitio de consumo.(…)” FERNÁNDEZ PARADAS, 
Mercedes: Una fuente para el estudio del alumbrado en España: La estadística del impuesto sobre el 

consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio (1901-1934). Revista bibliogràfica de Geografía i 
Ciències Socials. Universitat de Barcelona. Vol. XII, núm.: 748, 15 de septiembre de 2007. 
14

 Ídem. 
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quadrimestrals. El Consistori municipal es va comprometre a realitzar un estudi 

especial entre l’Alcaldia, com ordenador de pagaments, i la companyia 

subministradora. Es va produir un procés de negociació, de rèplica i contrarèplica, 

entre ambdues parts, fins arribar al punt que Gas Reusense va amenaçar a 

l’Ajuntament amb suspendre el servei públic d’enllumenat sinó es satisfeia el 

deute. En un intent desesperat Gas Reusense, va acudir al Govern Civil de la 

província, per fer més efectives les seves demandes. Des del Govern Civil es va 

comunicar a l’Ajuntament que, almenys, satisfés amb puntualitat les quantitats de 

gas que es consumien, si es que no era possible saldar algun dels endarreriments, 

on s’hauria d’esforçar per evitar conseqüències desagradables i que es pogués 

degenerar en un conflicte d’ordre públic.15 En aquest context, es varen buscar 

diverses solucions, però sense arribar a un acord final. Es va proposar, que si 

l’enllumenat de 1901, a 0,02 pessetes fanal hora significava un cost aproximat de 

26.666,86 pessetes, canviar el preu fanal hora a 0,03 pessetes, de manera que el 

cost fos d’unes 40.000 pessetes anuals, de tal manera que es podria dedicar la 

meitat d’aquesta quantitat al consum corrent i l’altra meitat a sufragar el dèbit 

municipal. Però Gas Reusense, que estava d’acord a l’augment del preu a 0,03 

pta/hora, va proposar dedicar 2 cèntims al consum i 1 cèntim de pesseta per a 

rebaixar el deute, amb la realització de liquidacions anuals. Gas Reusense va 

sol·licitar que la seva proposta fos considerada perquè buscava l’harmonia i 

desitjava que es fes de comú acord i que malgrat el perjudici causat a la societat, 

havia demostrat la bona voluntat tot continuant amb el subministrament del fluid 

a pesar de l’augment del dèbit, sense tenir que fer ús de la bases 16a. de 

l’escriptura de la contracta. Gas Reusense va esperar que la seva idea fos acollida 

amb benevolència. Però, l’Ajuntament va comunicar que continuava amb la idea 

                                                      
15

 El deute per el consum de gas era de 95.480,37 pessetes i 5.643,14 pessetes per el consum elèctric. La 
reclamació es va realitzar el 17 d’abril de 1901. L’excusa pel deute de l’Ajuntament a Gas Reusense, aquest 
el realitzaria el 26 d’abril. L’amenaça de suspendre el subministrament d’energia per l’enllumenat públic es 
va realitzar, per escrit, el 6 de maig. El dia 10 de maig de 1901, Gas Reusense va acudir al Govern Civil. El 
Govern civil, aquest mateix dia, va tramitar un escrit comunicant-li a l’Ajuntament que es fes responsable 
dels seus pagaments corrents. AHCR: Hisenda. Reclamació de Gas Reusense del deute de l’Ajuntament per 

consum de gas i electricitat. Any 1901. 2 Expedients. 
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de crear les bases per l’extinció del deute a partir dels 3 cèntims/hora, amb la 

meitat del preu dedicat al consum i l’altra meitat al deute. Gas Reusense no va 

poder acceptar aquelles condicions, per culpa dels preus elevats del carbó, des de 

ja feia dos anys i que segons l’estat del mercat de primeres matèries d’aleshores 

no semblava que en molt de temps poguessin millorar. Aquest fet unit a la creació 

de nous impostos pel Govern de la nació, que va gravar, en diverses formes, la 

importació va provocar una mala època per a les indústries que utilitzaven el carbó 

estranger, de manera que Gas Reusense no veia possible subministrar 108 litres de 

gas per 1,5  cèntims de pesseta i menys havent de gastar, per afegit, quantitats 

gens menyspreables per al servei i la conservació del material de l’enllumenat tal 

com es requeria. Gas Reusense va proposar saldar el compte d’endarreriments en 

un nombre més elevat d’anys del què se senyalava al dictamen de l’Ajuntament, 

sis anys, i no en una rebaixa del preu del fluid, perquè ho impedia l’augment del 

cost de les matèries primeres.16 A l’abril de 1902, l’Ajuntament va determinar un 

altre sistema per a la reducció del deute, que es basava en un preu de 3 cèntims i 

que destinava per a la despesa corrent 1 ⅛ cèntims en concepte d’amortització del 

deute i la resta, o sigui 1 ⅞ al pagament de les factures corrents. Gas Reusense va 

realitzar un càlcul, on si es destinaven anualment 15.000 pessetes a l’amortització 

de les 100.216,15 pessetes, s’haurien necessitat 6,68 anys per eliminar-lo, amb 

una pèrdua anual de 1.666,66 pessetes, de tal manera que al final d’aquest 

període s’hauria condonat al municipi la quantitat d’11.133,28 pessetes. A la fi, no 

es va arribar a cap acord immediat.17  

 

No va ser fins l’any 1904, que l’ajuntament de Reus va creure necessari pactar amb 

Gas Reusense, per tal de fer front a les justes reclamacions de l’empresa. Al mateix 

temps va voler adequar tecnològicament l’enllumenat de la ciutat, amb tota 

                                                      
16

 Propostes i contrapropostes realitzades entre l’octubre i el desembre del 1901. Ídem. 
17

 Aplicant el preu de 3 cèntims el consum anual seria d’unes 40.000 pessetes. Per al consum corrent el preu 
seria de 1,875 cèntims per fanal hora que generarien unes 25.000 pessetes anuals. Per l’extinció dels 
endarreriments es dedicarien 1,125 cèntims per fanal i hora que comportarien 15.000 pessetes anuals. 
Ídem.  
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seguretat influït pels contactes de Gas Reusense dins de l’entitat municipal, perquè 

era el moment propici per fer els passos necessaris per enfrontar-se a l’energia 

elèctrica. Dins d’aquest context, cal situar el fet que la reclamació d’un preu més 

elevat per el consum municipal de gas es va esvair, perquè calia tenir un preu molt 

competitiu davant de la introducció de l’energia elèctrica a la ciutat, que serviria 

de justificació per continuar amb l’enllumenat a gas. El manteniment del preu del 

gas i les facilitats ofertes per Gas Reusense, en l’adopció de les innovacions per a 

l’enllumenat públic a gas van frenar la plena substitució del tipus d’enllumenat. 

Però, no tan sols aquesta estratègia va aturar la invasió massiva de l’electricitat, 

també les seves pròpies limitacions tecnològiques en varen ser responsables. 

 

Els acords entre Gas Reusense i l’Ajuntament es van realitzar en base al projecte 

elaborat per l’Enginyer Industrial municipal, l’any 1904, de modificació de 

l’enllumenat públic amb l’objectiu de millorar-lo i garantir adequadament el servei, 

en base a la redistribució dels fanals i a l’augment de la seva intensitat lumínica 

que havia de beneficiar l’ornament públic, tot i que es feia imprescindible donar 

solució a la qüestió econòmica.18 La base de l’acord, entre ambdues parts va ser el 

contracte celebrat l’any 1887, que encara estava en vigor, malgrat que feia set 

anys que tindria que haver expirat, però que s’havia anat prorrogant any darrera 

any. El gener de 1905, l’Ajuntament va aprovar, d’acord amb el projecte presentat 

per l’Enginyer a finals de 1904, una pròrroga indefinida del contracte, però amb 

una revisió de les tarifes i la creació d’alguns nous condicionants. Es va instaurar un 

nou sistema tarifari per tal d’aconseguir l’extinció del deute municipal i les noves 

clàusules, afegides al contracte, pretenien modernitzar l’antic enllumenat públic a 

gas. Una de les principals clàusules obligava a Gas Reusense perquè procedís 

d’immediat a la instal·lació, pel seu compte, en tots els fanals de la ciutat del bec 

d’incandescència sistema Auer, número zero, de 20 bugies d’intensitat i d’un 

                                                      
18

 AHCR: Actes Municipals. Any 1904. Reus, 30 de desembre de 1904. Folis: 496-499 i Actes Municipals. Any 

1905. Reus, 4 de gener de 1905. Foli: 3. 
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consum de 45 litres per hora. També, havia d’assumir el cost de la recuperació i 

dels maneguets que es pugessin fer malbé i de la conservació dels becs en perfecte 

estat de funcionament. A més, es va obligar a Gas Reusense, a la instal·lació pel 

seu compte 2 arcs voltaics de 800 bugies, al carrer camí de Salou i la il·luminació 

d’altres punts que l’Ajuntament li designés, pels quals pagaria pel aquest consum 

elèctric els mateixos preus que regien per els arcs que ja s’havien instal·lat als 

Ravals.19 

 
Foto CIMIR: Raval del Pallol durant el diumenge de Rams de l’any 1904. L’enllumenat públic del raval era a 
gas i va ser objecte de la reforma de l’enllumenat de l’any 1905. S’observa que el cablejat elèctric ja estava 

instal·lat per les dues companyies elèctriques locals. 

  
L’aspecte econòmic més important d’aquesta revisió, va ser el que establia el preu 

de l’enllumenat a gas a partir de la condició de l’extinció del deute amb Gas 

Reusense, que l’any 1904 era de 91.203,77 pessetes, amb el consum del gas i de 

10,742,68 pessetes, per l’enllumenat públic elèctric.20 Les tarifes per a 

l’enllumenat públic a gas i per el consum de gas en els edificis que depenien de 

                                                      
19

 AHCR: Enllumenat públic. Contracta amb Gas Reusense. 1904 i Actes Municipals. Any 1904. Reus, 30 de 
desembre de 1904. Folis: 496-499. Veure annex Revisió contracta any 1904.  
20

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1904. 
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l’Ajuntament es varen fragmentar en dos conceptes, una part més elevada per 

satisfer el consum i l’altra per reduir el deute. El desglossament de preus és el 

següent:  

     Consum     Pel deute           Total tarifa 

Preu per fanal i hora:    0.012  ptes      0.008 ptes  0.020 ptes 

Preu m3 serveis municipals:  0.185  ptes     0.065 ptes   0.25  ptes 

 
El nou sistema de preus permetia extingir els endarreriments en unes 9.000 

pessetes cada any.21 Aquest conveni no tenia data de caducitat sinó el denunciava, 

amb una antelació de sis mesos, alguna de les parts. Gas Reusense havia de 

formalitzar, al finalitzar cada any, una liquidació de les quantitats, que s’haguessin 

d’aplicar, segons el consum de l’enllumenat públic, al compte d’endarreriments. El 

primer any en que es va efectuar aquesta liquidació va ser l’any 1905. 

L’Ajuntament es va reservar, una vegada s’extingís el dèbit per endarreriments, el 

dret a prorrogar el contracte per l’enllumenat públic amb dita societat, sota les 

condicions que actualment el regien, 0,012 pessetes fanal i hora, que era la 

quantitat que s’aplicava per al consum corrent.22 El sistema per a la disminució del 

deute va ser positiu, perquè es va reduir en els anys següents, de tal manera que, 

l’any 1907, el deute havia baixat un 18 %. L’any 1912, ja s’havia reduït gairebé un 

40 %.23 Entre el 1905 i el 1923, varen continuar les liquidacions per 

endarreriments, encara que, alguns anys no es va acomplir d’una manera 

estricta.24 El deute municipal amb Gas Reusense oscil·laria durant aquest període 

amb una baixada inicial important, fins l’any 1912, que el situaria a gairebé la 

                                                      
21

 Del nou preu de l’enllumenat públic, un 40 % eren dedicats als endarreriments i del preu del gas per 
comptador, als endarreriments s’havien de dedicar un 26 %. AHCR: Enllumenat públic. Contracta amb Gas 

Reusense. 1904.  
22

 AHCR: Actes Municipals. Any 1904. 30 de desembre. Folis 496-499. 
23

 El deute a l’any 1905 era de 102.512,55 pessetes, al 1906 de 94.551,08 al 1907 de 84.147,10 i al 1912 de 
62.973,43 pessetes. Durant el 1906, en virtut al conveni es recaptaren per sufragar el deute 19.565 pessetes 
però com es pot comprovar el pagament del consum de l’exercici no es complí estrictament. AHT: Balanç de 

l’any 1905; AHCR: Actes Municipals. Any 1907. 18 de gener. Foli 19 i Any 1908. 10 de gener. Folis 11 i 12; i 
FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IX. Pàgs: 183.  
24

 L’any 1923 no es va arribar a liquidar el compte per endarreriments. AHCR: Llibre de despeses, d’energia 

elèctrica, gas i carbó. 1896-1936. 
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meitat de l’existent l’any 1905, però després d’aquesta data repuntaria i se situaria 

l’any 1914, als mateixos nivells que els de partida. 

 
Fonts diverses.

25
 

Amb anterioritat a l’acord, els deutes de l’Ajuntament de Reus, tot i que l’acumulat 

era important, es van mantenir més o menys estables pel que fa a l’enllumenat 

públic de gas, al contrari del que va succeir amb el deute per l’enllumenat públic 

elèctric que va anar augmentant de forma lleugera, any rere any, tal i com es veu 

al quadre del període 1901-1905. Però malgrat aquesta situació de certa 

d’immobilitat del deute, Gas Reusense va amenaçar, els anys 1903 i 1904, un altre 

cop – semblava un joc -, amb deixar de subministrar gas i electricitat a les 

Dependències Municipals i a l’enllumenat públic.26   

                                                      
25

 AHT: Delaració Balanços Gas Reusense, 1901-1912; AHCR: Actes municipals, 1907 i 1908, FORT, Jaume: 
Anales de Reus desde 1860... Tom IX. Pàgs: 41-42, Tom IX. Pàgs: 183, Diario de Reus, 17 de febrer de 1910 i 

Diario de Reus, 13 de gener de 1912. 
26

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Any 1903-1904. Pàg.: 255 i 272. 
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ANY DEUTE GAS DEUTE ELÈCTRIC

1900 95.480,37 Ptes. 5.643,14 Ptes.

1901 91.580.95 Ptes. 8.635,20 Ptes.

1902 87.589,52 Ptes. 9.368,48 Ptes.

1903 90.213,53 Ptes. 10.746,98 Ptes.

1904 91.203,77 Ptes. 10.742,68 Ptes.

1905 90.634,42 Ptes. 11.878,13 Ptes.

DEUTE MUNICIPAL A GAS REUSENSE

 
Quadre extret de diferents fonts. 

 

Gas Reusense va tenir al davant un altre gran repte, el de la seva consolidació dins 

el mercat elèctric. L’any 1903, el mercat de l’enllumenat públic elèctric de la ciutat 

de Reus estava repartit, més o menys, al 50 % entre Gas Reusense i la societat 

Electra Reusense.27 El deute municipal pel consum de l’enllumenat elèctric 

també.28 A l’inici del segle XX, Gas Reusense, era l’empresa energètica més 

important de Reus, perquè controlava més del 78 % de l’enllumenat públic; el 100 

% de l’enllumenat de gas i la meitat, el 50 %, del mercat elèctric. A més, controlava 

gran part del mercat de la il·luminació particular i de la generació de potència 

industrial i comercial. L’any 1906, a la ciutat de Reus, havia instal·lats 58 motors de 

gas i 70 d’elèctrics, dels quals podem afirmar que més del 50 % eren subministrats 

per energia produïda per Gas Reusense si tenim en consideració que els motors a 

gas eren tots subministrats per Gas Reusense com a única concessionària.29 

L’acord de l’any 1904, amb l’Ajuntament va aportar grans dosis d’estabilitat a Gas 

Reusense degut a que significava la reafirmació del control de la major part de 

l’enllumenat públic i aportava solidesa al tractar-se, a més, d’una pròrroga 

indefinida del contracte.30 

                                                      
27

 L’enllumenat públic elèctric de la ciutat de Reus significava una despesa de 15.747,25 pessetes, de les 
quals Gas Reusense rebia 7.337,40 i l’Electra Reusense 8.109,85 pessetes. AHCR: Enllumenat públic. 

Contracta amb Gas Reusense, 1904. Proyecto de reforma. 
28

 L’Ajuntament, el 1905, devia a Electra Reusense 10.616,11 pessetes mentre que a Gas Reusense 
11.878,13 pessetes. AHCR: Actes Municipals., Any 1905. 5 de març. Foli 138. 
29

 AHCR: Registre industrial 1906. 
30

 AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928. Proposta a l’Ajuntament de Reus el 25 de juny de 1928.  
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AHT: Balanços de Gas Reusense. 

 

Gas Reusense vivia un període en que els resultats econòmics estaven, gairebé 

estancats, a pesar de que s’havia beneficiat de ser l’únic subministrador de gas de 

la ciutat i  d’haver-lo consolidat com la millor opció energètica. A finals del segle 

XIX, es va veure empès a entrar al mercat elèctric, per tal de no perdre quotes del 

mercat energètic però aquesta opció no va resultat beneficiosa per la societat 

perquè alhora de tancar els balanços econòmics, l’activitat elèctrica, sempre els va 

afectar negativament degut, entre altres motius, al desajust entre la inversió 

realitzada i els resultats obtinguts i per la divisió entre dues empreses de les 

concessions municipals. El 1901, el total dels beneficis líquids de l’empresa van 

ésser de 75.065,53 pessetes que van permetre un repartiment de 30 pessetes per 

cadascuna de les 2.500 accions de la companyia. Aquest benefici total comprenia 

dos quantitats: el benefici líquid regular que havia estat de 62.565.53 pessetes, 

més 12.500 pessetes procedents dels balanços anteriors per a la construcció 

d’obres de la fàbrica, que es van considerar innecessàries. Però, aquest benefici 

hauria estat més important d’haver solucionat el problema del deute municipal, 

que pujava 91.580,95 pessetes pel consum de gas i 8.635,20 pessetes pel de 
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l’electricitat.31 La primera dècada del segle XX, els beneficis líquids de l’empresa, 

pràcticament, no van variar fins que es va vendre la Central d’electricitat, l’any 

1912, quan els beneficis van baixar fins a 62.500 pessetes. Durant aquest període, 

els beneficis se situarien en 87.000 pessetes, durant els exercicis dels anys del 

període que comprèn des del 1904 al 1911, la qual cosa indica que, encara que 

reduïts, l’electricitat va generar beneficis.32 En quan a l’evolució de la producció de 

gas de la fàbrica de Gas Reusense, l’estabilitat va ser la seva característica principal 

en aquest període, la qual cosa indica un volum de demanda constant, que explica 

que la generació de beneficis, d’un any a un altre, quasi invariables. Tal i com es 

pot comprovar al gràfic següent, aquesta estabilitat en la producció de gas, amb un 

alça destacable en el període 1905-1908, semblava no experimentar cap sotragada 

espectacular pel fet de que l’electricitat s’hagués introduït en el consum energètic 

de la ciutat d’una manera permanent. Aquesta situació ens demostra que 

l’augment de consum d’energia, a Reus, provinent del gas i l’electricitat  estava en 

una fase de creixement. 

 

Entre els anys de producció mitjana diària, el 1907 i el 1908, i els de mínima 

producció, anys 1909 i 1910 tan sols hi va haver una variació d’un 12 %.33 A l’any 

1911, es va produir un augment en el consum de gas i d’electricitat, 52.900 m3 i 

14.200 kilowatts respectivament, que no va quedar reflectit en l’increment dels 

beneficis perquè una part d’aquests es van dedicar a l’amortització de la 

instal·lació elèctrica. L’exercici de 1911, va ser considerat, per la premsa local, com 

un període de prosperitat lluny de significar un estancament, Gas Reusense 

continuava amb major vigor que mai les instal·lacions de motors elèctrics. 

D’aquesta manera, també, deixaven constància de la decadència, com veurem 

després, dels motors a gas.34 

                                                      
31

 A l’any 1901, el deute per l’enllumenat a gas havia baixat, respecte l’any anterior unes 100 pessetes 
mentre que el deute elèctric va augmentar en unes 3.000 pessetes. Aquestes dades varien lleugerament 
segons altres fonts. AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1901.  
32

 AHT: Memòria anuals de Gas Reusense. Balanços del 1901 al 1905. 
33

 AGN: Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz de gas, Electricidad y Carburo de calcio. Madrid 
34

 Diario de Reus, 3 de març de 1912. 
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AGN: Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz de gas, Electricidad... 

 
L’empresa Gas Reusense, segons les dades de producció de gas diari, a la província 

de Tarragona, apareix, en aquesta fase de la seva vida, en el segon lloc entre els 6 

productors que existien; només va ser superada lleugerament per l’empresa 

productora de la ciutat de Tarragona, el Gasómetro Tarraconense.  La fàbrica de 

Reus va perdre part de la seva vitalitat, com a conseqüència, entre altres factors, 

de l’estancament demogràfic i econòmic de la ciutat. 

ANY

Gasómetro  

Tarraconense

Gas 

Reusense

Josep 

Massana 

(Tortosa)

Francisco 

Ibern Roig 

(Valls)

Sociedad 

Mutua 

Española 

Gasómetro 

Arbonense 

(Arbós)

TOTAL

1901 2.520 2.363 400 600 200 50 6.133

1902 2.520 2.363 400 745 300 50 6.378

1903 2.520 2.178 400 682 353 59 6.186

1904 2.587 2.158 867 707 373 54 6.746

1905 2.577 2.364 693 772 374 57 6.838

1907 2.520 2.430 700 800 374 54 6.878

1908 2.577 2.430 655 1.100 374 54 7.190

1909 2.206 2.134 326 671 340 46 5.723

1910 2.206 2.134 326 672 340 46 5.725

1911 2.207 2.279 326 672 340 46 5.870

Producció de gas diària província de Tarragona m
3
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Entre les fàbriques de Reus i Tarragona, varen produir a prop de 80 % del gas diari 

de la província de Tarragona, l’any 1901: el 38,5% i el 41,5% respectivament. Però 

si comparem les quantitats de gas diari que es varen produir a tota la província de 

Tarragona, amb les de la ciutat Barcelona trobem que eren exigües; de tal manera 

que, al 1901, l’empresa Eugeni Lebon i Cia. va produir per dia 50.700 m3 i la 

Sociedad Catalana de Alumbrado por gas, 58.120 m3.35 

 
AGN: Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz de gas, Electricidad... 

                                                      
35

 AGN: Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz de gas, Electricidad y Carburo de calcio. Madrid, 
1901-1911. 
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Amb el rerefons d’aquest segon contracte i amb el contracte elèctric en primer pla, 

que va significar la construcció d’una fàbrica elèctrica, Gas Reusense es va veure 

obligada a realitzar, l’any 1901, una altra ampliació de capital. Es va aprovar en 

Junta extraordinària d’accionistes, l’increment del capital fins 1.250.000 pessetes. 

També, es va aprovar en Junta general, la reforma dels Estatuts i el Reglament de 

la societat i es va prorrogar la duració de la companyia 50 anys més, fins el 29 de 

maig de 1954. Els accionistes que varen acudir a la Junta, sota la Presidència 

d’Antoni Pellicer i Domènech,36 van decidir l’augment de 275.000 pessetes 

dividides en 550 accions per tal de solucionar els deutes pendents de la societat, 

perquè continués amb la seva marxa amb el degut alleujament econòmic.37 Les 

modificacions dels Estatuts de la societat varen afectar, com hem dit abans, el 

temps de la seva existència, la continuació de la seva denominació i del domicili. 

També, va canviar l’objecte de la Societat, perquè va ampliar les seves funcions, 

respecte les escriptures de 1854 i de 1889,  de la manera següent: “(...) 1º La 

producción y suministro del alumbrado, calefacción y fuerza motriz por el gas, 

electricidad u otros medios.= 2º Las diversas explotaciones industriales que directa 

o indirectamente relacionados con ellas, puedan fomentar el consumo de sus 

productos primarios, como también aquellas otras que se crean necesarias para el 

aprovechamiento de los subproductos. (...)”. En definitiva, les modificacions 

responien, bàsicament a una adequació de la societat en quant a la seva finalitat i 

durada, una estructuració del nou capital social i al compliment de la legislació 

vigent.38  

                                                      
36

 Enginyer que contava, en aquests moments, amb 65 anys i que va ser President de Gas Reusense entre 
1900-1904. AGN: Escritura de aumento de capital, prórroga y reforma de Estatutos de la sociedad anónima 

Gas Reusense. Autoritzada per Joan Carpa i Calbó. Núm.: 79. Reus, 21 de marça de 1901. 
37

 S’havia de pagar un pròxim carregament de carbó i, també, s’havia de pagar el dividend actiu. Ídem. 
38

 Accionistes presents en les Juntes general i extraordinària celebrades el 25 de febrer de 1901: Antoni 
Pellicer, 30 accions.; Josep Amar, 18 accions; Felicià Fàbrega, 15 accions; Joaquim Bové, 12 accions; Josep 
Vidal, 97 accions; Pere Freixa, 40 accions; Joaquim de Cortada, 10 accions, Joan Ferré, 10 accions; Pere 
Roca, 14 accions; Antoni Ferrater, 12 accions; Vicent Martí, 51 accions; Conrad Casas, 30 accions; Pau 
Fàbregas, 24 accions; Casimir de Dalmau, 12 accions; Ramon Ma. Andreu, 14 accions; Carles Roig, 20 
accions; Manel Juncosa, 5 accions; Jaume Llorens, 15 accions; Josep Sugrañes, 11 accions; Ventura Ramón, 
20 accions; Ventura Montaner, 15 accions; Elvira Montaner, 15 accions; Antònia Mallorquí, 20 accions; 
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La Junta de Govern de Gas Reusense estava obligada, tal i com deia l’article 20 dels 

Estatuts de la societat, a presentar el balanç de cada any social i la memòria 

relativa a les operacions de la Societat, durant el mateix període. En compliment 

d’aquests requisits, es va presentar la Memòria de l’any 1902. Aquest exercici va 

presentar un augment dels beneficis respecte el 1901, si tenim en compte que 

l’exercici anterior havia incorporat als beneficis regulars 12.500 pessetes 

procedents de balanços d’anys anteriors. El benefici de 1902 era de 75.624,63 

pessetes i es varen repartir 30 pessetes per acció. El deute municipal amb la 

companyia era de 96.958 pessetes i havia disminuït prop d’un 3,5 %, un valor 

irrellevant. En la Memòria, l’empresa informava de que les gestions per saldar el 

deute municipal continuaven i es congratulava de que malgrat no aconseguir un 

resultat satisfactori, almenys en el 1902, el deute no havia augmentat.39 El valor de 

l’empresa quan als equipaments –immobilitzat- era de 938.710,81 pessetes el 

1901 i de 944.070,85 pessetes el 1902, amb un actiu de 1.432.798,71 pessetes.40 

En aquest any, la situació social va ser convulsa i va tenir com a zenit la vaga 

general, que com conseqüència de la de Barcelona, va tenir lloc entre el 19 i 25 de 

febrer, però tot i els greus incidents, l’enllumenat públic no va deixar de 

                                                                                                                                                                 
Sebastiana Rovellat, 12 accions; Joan Tarrats, 18 accions; Antònia Caselles, 40 accions; Dolors Andreu, 9 
accions; Gaitana Ripoll, 15 accions; Concepció Viada, 30 accions; Dolors Bufill, 78 accions; Maria Parés, 40 
accions; Assunció Montaner, 10 accions; Francesca Marsà, 34 accions; Sebastià Ferrer, 30 accions; Legat 
Suris, 60 accions; Josep Oliva, 15 accions; Maria Rodón, 45 accions; Dolors Martí, 100 accions; Josep Abelló, 
15 accions; Josep Martí, 40 accions; Josep Gaya, 35 accions i Maria Huguet, 10 accions. Ídem. 
39

 El deute provinent del 1901 era de 101.123,51 pessetes. Gas Reusense va proposar la fórmula d’extingir 
el deute en 6 anys. Aquesta consistia en que Gas Reusense cobraria les factures sobre la base d’un preu de 
3 cèntims per bec de gas i hora d’enllumenat públic, destinant un cèntim i un octau a amortitzar el crèdit 
que amb l'Ajuntament tenia. Però aquesta opció no seria vista amb bons ulls per la Hisenda municipal ja 
que implicava un desembors de 16.000 pessetes anuals, difícils d’obtenir d’una hisenda en una situació 
molt penosa i que podria produir una pertorbació en la Comptabilitat municipal. La secció d'Hisenda va 
proposar una altra solució que era la de substituir l’enllumenat dels ravals per mitjà d’arcs voltaics amb becs 
Auer per a gas nombre 2. En aquest procés s’evidencia que la nova tecnologia del gas produïa llum a un cost 
inferior a l’electricitat. AHCR: Actes Municipals. Any 1902. 7 de maig. Foli 209. 
40

 El valor primitiu del immobilitzat de l’empresa, o el que es denomina en la Memòria com Compte de 
Material de la Societat per a la fabricació de gas, era, a l’any 1856, de 229.927,36 pessetes. AHT: Memòria 

de Gas Reusense de l’any 1902.  
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funcionar.41 L’agitació social de l’època no va afectar de manera directa l’economia 

de l’empresa.  

 

En la Memòria del 1903 se afirmava que:42 “(...) el citado ejercicio ha rendido 

mayores beneficios que el anterior; de modo, que, después de haberse amortizado, 

en el transcurso del año, ptas 2.167’11 en la cuenta de Instalaciones domiciliarias y 

ptas 599’40 en la de Contadores eléctricos, puede destinarse un 5 por 100 de los 

beneficios obtenido a amortización de material, otro 5 por 100 al fondo de reserva 

estatutario y ptas 4.500 a recambios, reparaciones y nuevas construcciones que 

pueden hacerse necesarios, cuyas cantidades forman un total de ptas 13.939’82 y 

quedan como beneficios líquidos ptas 75.450’90, que permiten un reparto de 30 

pesetas por acción, libre de todo impuesto, quedando un remanente de ptas 450’90 

para el siguiente ejercicio. (...)”  Cada any es feia un ajustament a l’hora de declarar 

els beneficis líquids per tal d’amortitzar les despeses passades i futures de Gas 

Reusense. La societat, encara que participava amb el negoci elèctric, es 

vanagloriava que malgrat la competència de l’electricitat, l’enllumenat per gas es 

mantenia en bona posició. Era una empresa eminentment gasista i esperava que: 

“(...) más adelante, algunas otras ventajas podrán obtenerse, con la aplicación de 

procedimientos modernos a la calefacción de hornos, quizás a transportes 

mecánicos y al aprovechamiento de los derivados cianógeno y alquitrán, cuando no 

puedan obtenerse precios remuneradores para este último artículo por baja en el 

consumo que del mismo hacen los hornos ladrilleros. (...)” Al balanç es veu com el 

dèbit de gas i d’electricitat, amb l’Ajuntament havia augmentat prop d’un 4 % més 

respecte l’any anterior.43 A la Memòria, es va atribuir aquest augment a les 

circumstancies anormals per les quals va travessar la ciutat amb motiu de la vaga 

general, que va provocar que, en els tres primers mesos de l’any, l’Ajuntament no 

pogués pagar regularment les factures; no va succeir així la resta dels mesos de 

                                                      
41

 Diario de Reus, 25 de febrer de 1902. 
42

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1903. 
43

 Fins a les 100.960,51 pessetes. Ídem. 
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l’any. Aquesta disculpa de l’actuació de l’Ajuntament, no es va correspondre amb 

l’actuació de la societat, que va amenaçar amb cessar, el primer d’abril, el 

subministrament del fluid elèctric i del gas de l’enllumenat públic i de totes les 

dependències municipals, per culpa del deute.44 L’ajuntament es va veure obligat a 

demanar ajuda econòmica al Governador de la província, per tal de poder lliurar 

algunes quantitats a compte del deute.45  

 

El Balanç de 1904, recull un increment amb els beneficis líquids que varen pujar 

fins a les 87.647,73 pessetes i un repartiment de 35 pessetes per acció.46 Una bona 

notícia es va produir al desembre d’aquest any: es va arribar a l’acord amb 

l’Ajuntament, per instal·lar en tots els fanals de la ciutat el bec d’incandescència 

sistema Auer.47 En aquest acord, que ja hem concretat amb anterioritat, es va 

establir la solució per rebaixar el deute municipal que s’havia generat. També, 

l’any 1904 es va aprovar un canvi tecnològic a la fàbrica de gas. Durant el 1905 

caldria substituir els forns actuals per uns altres de regeneratius. Amb aquests 

nous forns s’obtindrien unes 350 tones més de productes de coc, que tenien un 

preu al mercat entre 30 i 40 pessetes per tona, i que els convertia en una bona 

inversió. Aquest benefici, unit a altres estalvis en reduir el personal de conducció 

dels forns, perquè eren més fàcils de manejar, havien de produir una economia de 

13.000 pessetes anuals mentre que el pressupost de transformació aproximat era 

de 60.000 pessetes. La companyia podia fer front a les despeses d’instal·lació amb 

els seus propis recursos, sense que això li signifiqués cap alteració en la marxa 

ordinària de la mateixa. A la Memòria, també es fa menció a l’estudi realitzat per a 

la destil·lació del quitrà, un altre subproducte. Però aquest aprofitament no 

                                                      
44

 AHCR: Actes Municipals. Any 1903. Foli 80. 
45

 Ídem. 27 de març de 1903. Folis 105 i 106. 
46

 Memoria de l’any 1904. “(…) resulta que el citado ejercicio arroja mayores beneficios que el anterior, 

puesto que, después de detraer un 5 por 100, o sean ptas. 5.514’44, para amortización de material, otro 5 

por 100, o sean también ptas 5.514’44, para el fondo de reserva, y ptas 5.500 ‘- para recambios, 

reparaciones y nuevas construcciones, o sean, en junto, ptas 16.528’88, quedan 87.647’73 que permiten un 

reparto de 35 pesetas por acción libre de todo impuesto. (…)” AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1904. 
47

 Becs d’incandescència Auer número zero de 20 bugies d’intensitat i d’un consum de 45 litres por hora. 
Ídem. 
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resultava encara rendible perquè s’aconseguia una producció petita, que amb un 

preu baix feia impossible dedicar-li despeses d’instal·lació i de personal.48 

 
Foto CIMIR: El Campanaret i el carrer de Llovera, l’any 1904. Es veu la infraestructura  
elèctrica plenament consolidada, i un llum de l’Electra Reusense al centre del carrer.  

                                                      
48

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1904.  
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Malgrat la solució acordada entre l’Ajuntament i Gas Reusense, el 1905 el deute 

pel gas i per l’electricitat s’havia incrementat lleugerament respecte l’any anterior. 

Tot i aquesta rèmora, la marxa, tal i com es va indicar a la Memòria de l’exercici de 

l’any 1905, era bona.49 Els beneficis líquids d’aquest any varen ser de 87.587,50 

pessetes i es varen repartir 35 pessetes per acció. A més, es va confirmar la 

substitució del bec ordinari de l’enllumenat públic pel bec Auer, i segons, el 

conveni establert amb l’Ajuntament, es van destinar 7.019,81 pessetes al compte 

d’endarreriments. 

 

A la Memòria de l’any 1906, Gas Reusense va reafirmar la bona marxa de 

l’empresa, perquè va mantenir el mateix nivell de beneficis que l’any anterior. Els 

beneficis líquids varen ser de 87.599,05 pessetes i es varen repartir 35 pessetes 

per cada una de les 2.500 accions que formaven el capital social.50 Al segle XXI, les 

teories econòmiques no atorgarien a l’exercici del 1906 i ni als anteriors, una 

valoració tan positiva, per la senzilla raó de què no hi va haver un increment en els 

nivells dels beneficis. L’empresa va afirmar que seguia amb la seva marxa regular 

durant l’any 1907, però que s’havia vist perjudicada en el resultat de la fabricació 

de gas i d’electricitat per l’alça del preu del carbó i pel canvi de divises per a la 

compra de l’hulla estrangera. Els beneficis líquids van ser de 87.607’85 pessetes i 

varen repartir 35 pessetes per acció. Al “Compte de despeses, càrregues i pèrdues 

socials, etc. corresponents a l’exercici de 1907” es varen destacar perquè es 

tractava d’una activitat recent, les pèrdues que va ocasionar la fabricació elèctrica, 

que foren de 7.769,88 pessetes.51 Aquests problemes amb la rendibilitat de la 

                                                      
49

 El deute de l’any 1905, enllumenat a gas i elèctric, era de 102.512,55 pessetes. Ídem: Memòria de Gas 

Reusense de l’any 1905. 
50

 Ídem: Memòria de Gas Reusense de l’any 1906. 
51

 “(...) Nota explicativa (...) de conceptos de todos los gastos, cargas y pérdidas sociales, etc., 

correspondientes al ejercicio de 1907: Gastos generales, pesetas 14.848,33; Gastos extraordinarios, 

2.207,50; Deterioros y reposiciones 15.191,01; Cambio de carbono de los arcos voltaicos, 1.512,12; Pérdida 

en Fabricación de Electricidad, 7.769,88; Pérdida en construcción de ramales, 606,38; Impuesto del 3 por 

100 sobre utilidades, 2.598,75; Impuesto del 1 por 1000 por timbre de negociación, 1.750; Amortización de 

recambios, 12.500; Amortización en Material, Instalaciones domiciliarias y Muebles y enseres, 5.921,97; 
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producció elèctrica, demostraven que, potser, l’entrada al mercat elèctric per part 

de Gas Reusense no havia estat un bon negoci. Amb posterioritat, quan es va 

vendre la fàbrica la sospita es va confirmar, de manera que el personal de la 

fàbrica es va reduir entre l’any 1909 i el 1919, en un 25 % dels treballadors, els cost 

salarial dels quals, pràcticament no es podien cobrir, amb els ingressos del negoci 

elèctric.52 La despesa de l’exercici per jornals, sous i assignacions va ésser de 

73.067,82 pessetes, desglossada en 46.242,54 pessetes en jornals, 20.238,63 en 

sous i 6.586,65 com assignació a la Junta de Govern de la societat. El valor dels 

jornals era més del doble que el del sous. Això ens demostra que els treballs 

relacionats amb la producció, distribució i manteniment de les instal·lacions 

generaven el doble de despeses de personal que les tasques d’administració de 

l’empresa, a pesar que el preu per treballador, en ambdues tasques, era similar, 

unes 2.000 pessetes anuals, això si exceptuem el sou de l’Administrador i del 

Tenidor de Llibres.53 Els treballadors de fàbrica cobraven per jornal treballat i la 

resta per sous assignats. 

 

Els beneficis líquids obtinguts, l’any 1908, després d’amortitzar un 3 % de 

896.796,49 pessetes, el valor dels aparells, de la maquinària, de les canonades, de 

les línies i del material de l’enllumenat públic, o sigui, 26.903,89 pessetes, es van 

reduir a 87.645,03 pessetes. Es varen repartir 35 pessetes per acció. El benefici en 

la fabricació (ingressos per la venda del gas i l’electricitat menys les despeses de la 

seva producció i distribució) va ésser de 130.156,74 pessetes, una quantitat 

considerable, malgrat la rèmora que representava la producció elèctrica.54 

L’estabilitat de la societat era un fet. A les Memòries de 1908 i 1909, la generació 

d’uns beneficis líquids i un benefici amb la fabricació similar, no varen merèixer 

                                                                                                                                                                 
Destinado al Fondo de reserva, 5.921,97; Jornales, sueldos y asignación a la Junta de Gobierno 73.067,82 

(…)” Ídem: Memòria de Gas Reusense de l’any 1907.  
52

 AHCR: Junta local de Reformes Socials. Relació de fabricants i obrers, 1909, 1919 i 1921. 
53

 Ídem i AHT: Balanç de Gas Reusense de l’any 1920.. 
54

 Ídem: Memòria de Gas Reusense de l’any 1908. 
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cap tipus de comentari especial, només una mera enumeració objectiva.55 El 1909, 

els beneficis líquids van ésser de 87.612,98 pessetes i va haver, a l’igual que l’any 

anterior, un repartiment de 35 pessetes per acció. El deute municipal encara era 

molt elevat.56 El fet que a les últimes Memòries no s’hi indiqués cap fet de 

rellevància, no vol dir que a Gas Reusense no hagués tingut incidències importants. 

La inseguretat i precarietat laboral del personal que treballava per Gas Reusense 

era la tònica general en el món laboral de l’època, i aquest fet va fer que el cost 

pels accidents laborals fos elevada. L’any 1909, el cost per accidents va ser de 

3.683,25 pessetes, un 5,5 % de totes les despeses de personal de l’any 1907. El 

cost per accidents es va desglossar en una partida de 2.654 pessetes per 

“Indemnització accident a la vídua d’A. Casals” i una altra de 1.029,25 pessetes per 

“Accidents personals de Treball”. El fet tràgic, pel qual es va pagar aquesta 

indemnització a la viuda d’Antoni Casals, va ocórrer el 5 de novembre de 1908, 

quan aquest empleat de Gas Reusense que col·locava uns cables en la part exterior 

del 3er. pis de la casa número 3 del raval de Santa Anna, va ser víctima d’una 

descarrega elèctrica fatal.57 El 1910, el cost per accidents de treball va ser de 

1.044,25 pessetes. En aquella època, és ben segur que les mesures de seguretat al 

treball eren gairebé inexistents i estaven exemptes d’una conscienciació personal i 

social, a més de no existir una incentivació des de l’Administració de l’Estat i la 

patronal. En la pràctica, la laxa legislació sobre seguretat en el treball era un fet.  

 

Als exercicis de 1910 i 1911, es varen repartir, també, 35 pessetes per acció cada 

any, extretes d’un benefici que era una mica més de 87.000 pessetes.58 El negoci 

de l’electricitat, per altra banda, no va generar les suficients expectatives i 

recursos. L’any 1911, les veus de la ciutat, van parlar del fet que la part elèctrica de 

Gas Reusense estava a punt de ser absorbida per una entitat de més envergadura, 

                                                      
55

 Ídem: Memòria de Gas Reusense de l’any 1909. Els beneficis en Fabricació foren de 149.383,60 pessetes. 
56

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IX. Pàgs.: 41-42. 
57

 Diari de Reus. Any 1908. Reus, 6 de novembre de 1908. 
58

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1910 i AGN: Escriptura de "Reducció de capital" de 5 de juliol de 

1912. 
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personificada per la Electra Reusense. L’abandonament de l’electricitat per la 

societat gasista semblava pròxima i amb ella, també desapareixiria la competència 

elèctrica a la ciutat de Reus:59 “(...) El Gas Reusense y la Electra Reusense, por 

seguir en competencia dando el fluido eléctrico a un precio imposible, realizan 

escaso negocio hablándose seriamente de las gestiones para acabar dicha 

rivalidad, adquiriendo la Electra parte del material propiedad del Gas Reusense. 

(...)” 

 

L’any 1912, va ser d’inflexió en la marxa industrial i econòmica de Gas Reusense. La 

venda de la Central d’Electricitat a l’empresa Energía Eléctrica de Cataluña va 

marcar l’exercici de 1912. Aquesta venda, va deixar la ciutat de Reus sense 

competència en les tarifes i sense cap entitat elèctrica de caràcter local:60 “(...) 

Electra Reusense.- En 1912, finió la guerra de tarifas entre “Electra Reusense” y 

“Gas Reusense”, por haber sido adquirido por la primera de dichas entidades la 

fábrica de electricidad del “Gas Reusense”. Firmóse la escritura en 10 Junio, a favor 

de la Energía Eléctrica de Barcelona. La “Electra Reusense”, en Marzo, fue 

adquirida por la entidad AEG. En Julio comenzaron los estudios para instalar a 

cargo de los canadienses,
61

 la red eléctrica de Reus a Vilaseca, Cambrils y Riudoms. 

En Septiembre, activándose los trabajos de abrir zanjas para los cables eléctricos 

del servicio público, en sustitución de los cables aéreos eléctricos. (...)” A la 

Memòria es va reflectir la venta de la fàbrica, el cessament de la fabricació i la 

venda del fluid elèctric, i que únicament es van quedar amb la fabricació de gas. 

Aquest fet va significar una disminució del capital social, perquè es va reduir un 50 

% del capital de les seves 2.500 acciones i es va fixar en 250 pessetes cadascuna, i 

per tant, el seu capital social, que era de 1.250.000 pessetes, va quedar reduït a 

                                                      
59

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IX. Pàg.145-146. 
60

 Ídem. Pàg.: 192. 
61

 “(...) el conglomerado empresarial formado en torno a la sociedad canadiense Barcelona Traction, Light, 

and Power. Se inicia con la creación de esta empresa en el citado 191 1, y finaliza con su quiebra en 1948. 

(…)” CAPEL, Horacio: Las tres chimeneas. Implantación industrial, cambio tecnológico y transformación de 

un espacio urbano barcelonés. Pàgs.: 221, 225 i 226. 
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625.000 pessetes. El capital es va reduir a l’igual que els beneficis líquids que van 

baixar fins a les 62.500 pessetes, encara que no en la mateixa proporció; el 

repartiment per acció també va baixar i es va situar al voltant de 25 pessetes. A 

partir d’aquest moment, es trigarien quinze anys per tornar als nivells de beneficis 

de 1911, període on van influir, de manera extraordinària, les conseqüències de la 

primera Guerra Mundial. 

 
AHT: Memòries de Gas Reusense dels anys 1908 – 1914. 

 

Una altra conseqüència de la venda de la Central d’Electricitat va ser el descens 

vertiginós de l’Actiu. A la gràfica,62 es veu com el principal compte de l’Actiu que 

s’incorporava dintre del Material de la Societat, la d’Aparells, maquinaria, 

canonades, etc., va baixar el 1912,63 fins a representar un 37 % del valor de l’any 

1911. El descens en els valors del compte “Terrenys i edificis” no va ser tan 

espectacular, tan sols va ser d’un 28 %.64 Aquesta diferència entre els capitals, 

assenyala el gran valor de la Central elèctrica, excessiu si la comparem amb els 

                                                      
62

 AHT: Memòries de Gas Reusense dels anys 1908, 1909, 1910, 1911 i 1914.  
63

 La dada de referència que hem fet servir és la de l’any 1914. Però és del tot cert, no hi ha cap altre 
explicació, que el descens en l’immobilitzat es va produir amb la venta de la Central Elèctrica. 
64

  Ídem: El valor a l’any 1911 era de 171.810,46 pessetes i al 1914 de 125.475,47 pessetes.  
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beneficis aconseguits amb ella. El repartiment del mercat elèctric reusenc, entre 

dues societats, va dificultar molt la rendibilitat de la Central. L’exemple és clar: Gas 

Reusense amb un 37 %, aproximadament, que podia ser el valor de la fàbrica de 

gas, generava 23.311,46 pessetes de l’enllumenat públic a gas; mentre que per 

guanyar 7.337,40  pessetes amb l’enllumenat públic elèctric va haver d’incrementar 

la seva instal·lació un 63 % més, o sigui, un mal negoci.65 També amb la venda de la 

part elèctrica, la cotització de les accions de la societat va baixar de forma 

espectacular, situant-se per sota del seu valor nominal.66 

 

El nou segle per a Gas Reusense va néixer amb l’esperança d’incorporar un 

producte revolucionari al seu producte energètic originari, que podia significar, 

controlar l’energia de la ciutat i d’aquesta manera convertir-se en una empresa 

energètica imprescindible per a l’Ajuntament, per als consumidors particulars i per 

la indústria. Però l’energia elèctrica va esdevenir una força ingovernable per a 

l’estructura empresarial d’àmbit local. Va ser per això que l’increment de les 

infraestructures de l’empresa i de les possibilitats de negoci que van aparèixer amb 

el segle XX, es van acabar convertint en un desengany. Però per una altra banda, 

un fet havia quedat clar, com que es coneixia el competidor energètic, només 

quedava treballar durament per guanyar-li la partida.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
65

 AHCR: Enllumenat. Projecte de reforma de l’enllumenat públic de Reus. 25 d’agost de 1904.  
66

 La cotització mitja de les accions de Gas Reusense a l’any 1909 era de 740 pessetes, el 1910 de 730, el 
1911 de 400, el 1912 de 660 i el 1913 de 400 pessetes. FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IX. 
Pàg.: 119, 146 i 193. 
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SEGONA PART: L’ ESTRUCTURA TECNOLÒGICA I LES MATÈRIES PRIMERES 

EMPRADES PER GAS REUSENSE. 
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4. LA FÀBRICA DE REUS I LA SEVA PRODUCCIÓ.  

 

4.1. William Richards. 

 

La fàbrica de gas era l’estructura imprescindible per qualsevol empresa del segle 

XIX que volia iniciar l’aventura del subministrament de gas per a l’enllumenat. 

William Richards va ser l’encarregat de construir la fàbrica de Reus, per a Gas 

Reusense.1 Richards pertanyia al grup dels primers tècnics de gas estrangers que 

van treballar a Catalunya i que, encara que van formar un grup reduït, van fer el 

paper de transmissors de la tecnologia del gas. Van aportar coneixements i van 

facilitar l’entrada dels equips necessaris per posar en funcionament la nova 

indústria. L’any 1848, Richards va substituir als primers enginyers estrangers de La 

Catalana de Gas.2 Va arribar a Espanya, després d’haver ocupat càrrecs de 

responsabilitat a l’empresa de gas Chartered Company, de Londres. El treball de 

Richards es va desenvolupar, en gran mesura, a Catalunya i va participar en la 

posta en servei de diverses empreses:3 a Sabadell, entre el 1851 i el 1852; a Reus, 

el 1854, la fàbrica de Gas Reusense; a Tarragona i a Manresa, el 1858.  

 

Richards va ser un home d’una activitat impressionant i va participar activament 

en la indústria del gas. Es va convertir en el primer fabricant de comptadors, a 

Catalunya i a l’estat, on va crear una societat l’any 1855 amb la qual va participar 

fins el 1861. Quan es va deslligar de la societat, va continuar la seva trajectòria 

dedicada a posar en funcionament noves fàbriques de gas. L’any 1892, Richards es 

                                            
1 En els documents de l’època apareix amb el nom castellanitzat: Guillermo Richards. 
2 El primer enginyer de La Catalana va ser el polonès Karl Karsnicki, que s’encarregaria de ficar els 
coneixements per la construcció de la fàbrica de gas de la Barceloneta. Karsnicki va compartir la direcció 
d’aquesta fàbrica amb un altre enginyer polonès, F. Nabielak. El 1843, Karsnicki va ser substituït per Léger 
Marchessaux, també enginyer, que continuà amb les obres de la xarxa de La Catalana. ARROYO HUGUET, 
Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas a la Catalunya del segle XIX. Pàg.: 56. 
3 Ídem. Pàg.: 56-57. 
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va encarregar de la reedició i l’ampliació de l’obra de Samuel Hughes,4 com una 

activitat més en la propagació i difusió de la tecnologia del gas a Catalunya. La 

figura de William Richards és el cas paradigmàtic del tècnic estranger que va 

participar activament en la posada en servei d’algunes fàbriques catalanes i que va 

servir de nexe entre La Catalana de Gas i Gas Reusense. Un nexe que seria 

constant al llarg de tota la vida de la societat gasista reusenca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Gas Works. Their construction and arrangemen and the manufacture and distribution. Crosby Lockwood; 
Londres, 1892. 
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4.2. Fabricació del gas a Reus: el procés industrial en els seus inicis. 

 
Foto AGN: Vista general de Gas Reusense als inicis del segle XX. 

 

Amb el procés industrial de la fabricació de gas, s’han de considerar certs aspectes 

que ens introdueixin al sistema de producció. Un primer element i fonamental, que 

cal tenir en compte, és el carbó d’hulla com a matèria primera per a la producció 

de gas. Aquesta matèria primera era imprescindible per aconseguir que la fàbrica 

el generés. A través de la gasificació de l’hulla, mitjançant la seva destil·lació, 

s’obtenia un gas amb un potencial energètic que el feia útil, en un primer moment, 

per l’enllumenat i més tard, per a l’ús industrial i domèstic.5 De fet era una barreja 

de gasos compost per un 50 % d’hidrogen, un 34 % de metà, un 8 % de monòxid de 

carboni i petites quantitats d’altres compostos. El gas d’hulla és ric en un 

hidrocarbur gasós, el metà. La principal característica d’aquesta matèria primera és 

el seu poder calorífic, per la qual té la consideració de gas industrial.6  

                                            
5  Diversos Autors: El gas a Igualada: aproximació a una experiència desfavorable (1856-1971) dins d’ Aigua, 
Tècnica i Treball. Actes de les II Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Col·lecció Cultura, Tècnica i 
Societat. Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.1992. Pàg.: 174. 
6 BERL, Ernst, D’ANS, Jean: Métodos de análisis químico industrial Tomo IV. Editorial Labor. Barcelona, 1945. 
Pàg.: 1-3. 
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Amb el procés industrial de l’hulla, es creaven una sèrie de subproductes, els més 

importants dels quals eren el coc,7 el quitrà i el grafit. Les fàbriques de gas eren 

grans consumidores del coc que elles mateixes produïen. Aquest coc també es 

venia com a combustible domèstic. El quitrà deshidratat era una excel·lent pintura 

corrosiva del ferro i protectora de la fusta i s’aplicava com aglomerant d’àrids, en 

la execució de paviments i com impermeabilitzant en tot tipus de construccions.  El 

grafit es formava a partir del carboni de l’hulla què, durant el procés de destil·lació, 

s’adheria a les parets internes de les retortes i dificultava la transmissió del calor, 

de tal forma que era necessari refredar el forn perquè es pogués extreure. El grafit 

era una material excel·lent per a la fabricació d’elèctrodes d’arc voltaic; un dels 

primers aparells utilitzats per l’electricitat en l’enllumenat.8  Eren, també, 

subproductes importants de l’hulla, el sofre i l’amoníac. Cal considerar que les 

fàbriques de gas comercialitzaven tots els subproductes possibles i que 

representava un, recurs econòmic gens menyspreable per a  la subsistència de la 

indústria.9   

 

En el funcionament pràctic de la fàbrica es cuidava, dia a dia, la qualitat del gas, 

seguint paràmetres com la classe d’hulla emprada, la durada de la fornada -temps 

transcorregut entre la càrrega de l’hulla i la descàrrega del coc -, de la temperatura 

aconseguida en la destil·lació i el grau de depuració del gas. Cada fornada, no havia 

de superar les sis hores de duració, encara que com més temps durés més 

quantitat de gas s’aconseguia; tot i això, a partir de la quinta hora el gas produït 

perdia lluminositat.10  

 

                                            
7 Coc: Residu del carbó d’hulla, que es genera a partir de la seva destil·lació. Quan més poder calorífic té 
l’hulla, millor qualitat del coc.  
8 GARCÍA DE LA FUENTE, Dionisio: Del Gas del Alumbrado al Gas Natural en Castellón de la Plana. 1870-
1995. Compañía Española de Gas, S.A. 1996. Pàg.: 37-38. 
9 En aquest balanç apareix que els diners gastats per l’adquisició de carbó és de 20.135,23 pessetes i el valor 
del productes elaborats 4.137,03 pessetes. AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1922. 
10 GARCÍA DE LA FUENTE, Dionisio: Del Gas del Alumbrado al Gas Natural en Castellón de la Plana. Pàg.: 33-
35. 
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El carbó d’hulla com a combustible de la indústria del gas fou deficitari sempre a 

l’estat espanyol, tant per la quantitat com per la qualitat. El carbó més sol·licitat i 

utilitzat va ser l’hulla anglesa degut al grans rendiments aconseguits i a la 

generació de bons subproductes. A Catalunya les mines com la de Sant Joan de les 

Abadesses donaven un carbó compost amb hulla que era de molt baixa qualitat, 

tenia un poder calorífic baix i un percentatge elevat de residus no aprofitables. Es 

per això, que era poc competitiu respecte a les hulles angleses. En la història 

espanyola de la producció de gas per a l’enllumenat, tan sols es farà servir carbó 

autòcton en moments de greu crisi econòmica o de proveïment. El baix rendiment 

en l’extracció del mineral espanyol i català serà un altre inconvenient en la 

utilització d’un combustible propi.  

 
Foto AGN: Laboratori de Gas Reusense, a l’any 1954. 

 

A les fàbriques de gas, gairebé sempre, va existir un petit laboratori físic - químic 

que va intentar donar resposta als problemes que es presentaven en la fabricació 

de gas per a l’enllumenat. S’hi efectuaven, bàsicament, anàlisis del poder calorífic, 

la comprovació dels rendiments dels aparells consumidors de gas, d’ús domèstic i 

industrial. Un altre aspecte important en la tècnica industrial del gas és l’anàlisi 
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volumètric del gas; necessari per a la comprovació de les instal·lacions i les mescles 

gasoses per al gas de l’enllumenat. 

 
Imatge extreta Vidal i Burdils: El Gas en España... 

 
El gas destil·lat en fàbriques, com la de Reus, s’obtenia a traves de retortes 

ceràmiques agrupades en nombre de tres o cinc en cada forn, col·locades de forma 

horitzontal i escalfades pel foc directe. Les retortes es carregaven amb la 

col·locació de l’hulla de forma espargida i uniforme, sense superar la meitat de la 

seva secció, per tal de permetre l’esponjament de l’hulla a “coure”. Les retortes 

havien de treballar a una temperatura aproximada de 1.000o, perquè a 

temperatures superiors, per exemple a 1.100o, es produïa un trencament de les 

molècules de certs hidrocarburs d’elevat poder d’enllumenat i, per sota dels 900º, 

el rendiment del gas era baix i el coc que se n’obtenia de mala qualitat. L’operació 

de carregar i descarregar les retortes es repetia, segons la demanda de 

l’enllumenat públic i particular, tenint també en consideració la capacitat del 

gasòmetre. Al coure l’hulla, el gas sortia de la retorta per una canonada vertical 
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adossada al forn i que acabava en una guàrdia hidràulica, denominada barrilet, 

situada a la part més alta de la mateixa. 

 

La depuració física del gas consistia en la eliminació dels vapors de amoníac i dels 

hidrocarburs condensables continguts en ell, quitrà i naftalina principalment, que 

s’aconseguia mitjançant una torre anomenada Scrubber.11 L’eliminació de 

impureses del gas era imprescindible, entre altres raons, per poder suprimir les 

olors que es produïen al cremar-lo i per evitar la corrosió del gasòmetre, de les 

canonades de distribució i dels aparells a gas. La purificació del resultat de la 

destil·lació d’hulla era necessària per la conservació dels equips de provisió de gas i 

per el manteniment de la qualitat del gas subministrat als abonats. Aquesta 

depuració d’impureses s’obtenia, en una darrera i definitiva fase, a partir dels 

purificadors.12 Així el sofre que contenia el carbó mineral exercia una acció 

destructiva, quan s’escalfava per la producció del gas. L’efecte corrosiu era un gran 

inconvenient per als aparells de fosa o de palastre i, ja des de molt aviat, s’idearen 

aparells per dissoldre el sofre del carbó.13 

 

                                            
11 El Depurador o Scrubber és una columna de palastre plena de coc sobre la que cau l’aigua en forma de 
pluja; està destinat a treure el gas del pols i el quitrà que porta damunt. Té una porta de neteja i d’un tub 
per l’evacuació de l’aigua. La forma del tub és tal, que determina un cert nivell d’aigua en el fons del 
depurador formant un tancament hidràulic que impedeix el retrocés dels gasos. Intrucciones para la 
conducción  de los Motores de Gas y Gasógenos” construidos por la Maquinista Terrestre y Marítima. 
Imprenta Elzeviriana de Borrás, Mestres y Cía. Barcelona, 1911. 
12 A l’interior del quals el fluid circulava per diversos compartiments horitzontals, emplenats de compostos 
químics –hidròxid ferrós, sobretot- que anaven quedant saturats dels diferents elements que encara calia 
eliminar dels gasos, com era el cas de l’aigua i el sulfat de ferro, que podien provocar les mals olors al gas i 
una acció corrosiva als diferents elements que intervenien en la producció, distribució i consum del gas. 
Diversos autors: El gas a Igualada: aproximació a una experiència desfavorable (1856-1971). Pàg. 177.  
13 “(...) un aparato que permite hacer pasar el sulfuro de carbono sobre la hulla, aquel disuelve el azufre, 
pero sometido a una temperatura elevada, deja este y queda en disposición de volverse a utilizar (...)” 
Revista Industrial. Periódico de adelantos, inventos y noticias industriales. Any 5é. Núm. 211. Barcelona, 27 
de setembre de 1861. Pàg. 79. 



4. La fàbrica de gas de Reus i la seva producció.  Pàgina 188 

 

 
Foto AGN: Torres de rentat de gas Scrubber i bateria de condensació  

de la depuració física del gas. Fàbrica de Reus, any 1954. 
 

 
Foto AGN: Scrubbers i refrigerant atmosfèric. Fàbrica de gas de Reus, any 1954. 
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Una vegada depurat el gas, s’emmagatzemava al gasòmetre per a després, deixar-

lo anar per la xarxa de conduccions que es repartien pel subsòl urbà. Si en aquest 

procés de distribució del gas per la xarxa, la producció era superior al consum, la 

campana del gasòmetre s’aixecava per tal de poder acumular l’excedent, si el 

consum era més elevat que la producció la campana del gasòmetre baixava. El 

gasòmetre tenia, amb preferència, una triple funció: emmagatzemar el gas, al 

mateix temps que, el deixava anar a la xarxa a una pressió constant i controlava la 

fabricació, perquè regulava les pujades i les baixades que es produïen amb el 

consum a diverses hores del dia.  Els gasòmetres de la fàbrica de Reus eren d’una 

capacitat molt limitada i d’unes dimensions d’acord amb el consum d’una població 

mitjana catalana.14 

 
Campana del gasòmetre 

Direcció en funció del consum 

↕ 
 
 
 
 

          Sortida de gas        Entrada de gas 

                                            
14 “(...) Los gasómetros, esos inmensos depósitos que sirven para almacenar el gas y darle una presión 
constante que asegura su corriente regular por la cañerías y la uniformidad del alumbrado, ya ofrecían 
características, en las diferentes fábricas de las diferentes grandes  ciudades del mundo, verdaderamente 
colosales. Así, los de Berlín, por ejemplo tenían la altura, en aquella fecha, de 54 m., siendo su diámetro de 
67 m., pudiendo contener cada uno de esos gasómetros 80.000 metros cúbicos de gas. (...) Los gasómetros 
de Chicago, de cuatro secciones, tenían 10 m. más de altura que los de Berlín, y contenían 120.000 m

3
. 

Existía, en el último año del siglo XIX, en Birmingham, instalado desde el año 1883, un gasómetro cuya 
cabida era de 177.000 m

3
. (...) Sin embargo los mayores gasómetros del mundo existían en Londres (...) En 

1893, la Compañía de gas de Londres construyó un gasómetro que tenía seis secciones y la altura de una 
casa de dieciséis pisos. Su cabida era de 345.000 m

3 
(...) podía alumbrar a la ciudad de Barcelona –de la 

época - durante seis semanas. (...)” La imatge està estreta del mateix article. Vidal i Burdils, F.: El Gas en 
España...Revista Acero y Energía. Març-abril de 1949. Pàg. 17. 
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Foto AGN: Interior d’un gasòmetre de la fàbrica de Gas Reusense. Any 1954. 

 

 
Foto AGN: Interior d’un gasòmetre. Fàbrica Gas Reusense. Any 1954. 

 
La gestació de la fàbrica de gas de Reus va tenir com a punt d’inflexió l’acord entre 

Gas Reusense i William Richards, signat el 20 de gener de 1854. En aquest conveni 
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els directius de la empresa en projecte, Gas Reusense, van obligar a Richards a 

construir una fàbrica amb la tecnologia més moderna de l’època, amb la finalitat 

de produir gas per a l’enllumenat públic.15 Les obres de la fàbrica es van iniciar tres 

dies més tard.16 L’acord ja era en ferm i la ubicació de la fàbrica estava determinat, 

s’havien establert les bases tècniques per l’inici d’una nova indústria amb una 

tecnologia moderna i emmarcada dins d’una empresa amb un esperit nou: el 

servei públic des de una òptica privada. La fàbrica es va situar en un terreny cedit 

pels representants de la futura Gas Reusense de manera que no va representar 

cap cost per al constructor. La nova indústria es va construir fora del nucli urbà, en 

un terreny que va adquirir Macià Vila, com a representant de la societat en 

projecte, amb data el 4 de gener de 1854. Tal com consta en l’escriptura realitzada 

davant el notari Magí Sostre, els terrenys estaven situats al extramurs de la ciutat i 

tenia una extensió d’un dos jornals en la partida de la “Dresereta”. Per aquesta 

compra es pagaren 3.000 lliures catalanes.17 Amb posterioritat, en data 29 de maig 

de 1854, Francesc Roca i Domènech ven a la Societat Gas Reusense una porció de 

terreny contigua a l’anterior. Aquesta parcel·la es descriu a l’escriptura de la forma 

següent: “(..) linda por el puente con la Carretera de Tarragona, por uno de sus 

costados con otra casa de Blas Monlló, por el otro con la riera y por la espalda con 

el camino de la Drasereta. Forma un cuadrilátero conteniendo cuarenta y un 

palmos por la parte de la riera, veinte y cinco y cuarto por el camino de la 

Dresereta; sesenta y dos la línea diagonal que corta el corral del compareciente; y 

cuatro y cuarto por la parte de la propiedad de Blas Monlló, los cuales son de luz 

sin contar el grueso de las paredes. Vendido por mil seiscientos reales de vellón; 

que se hace efectiva por Dº Matías Vila y Mateu, en moneda de plata (...)”.18 

 

                                            
15 AGN: Conveni. Reus 20 de 0gener de 1854. (Acord entre Gas Reusense i Guillermo Richards). 
16 El dia 23 de gener d’aquest mateix any, tal com consta a l’Acta municipal del dia 25 de gener de 1854. 
AHCR: Actes Municipals 1854-1855. Foli 73. 
17 BANÚS SANS, Josep.: Gas Reusense, SA 1854-1954... Pàg.: 10. 
18 AHT: Fons Notarials. Plácido Basedas y Saludes. Any 1854. 
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La fàbrica calia que tingués els gasòmetres necessaris per realitzar una producció 

d’uns 2.200 m3 per dia, que era el potencial necessari per alimentar 4.000 llums de 

100 litres de consum per hora, durant 5,30 hores al dia.19 Es per aquest motiu, que 

es van construir dos gasòmetres d’una capacitat de 700 m3 cadascun, amb el sostre 

(“la colma”) mòbil i els suports per a sostenir-lo, que també havien de ser de ferro 

fos. Les planxes per a la construcció havien d’ésser de dos mil·límetres de gruix i, 

per a protegir-les, havien d’estar pintades amb dues capes, abans del seu 

funcionament. També es va determinar la col·locació dels contrapesos necessaris 

per a garantir una pressió homogènia. Es va realitzar una excavació per a les dues 

cisternes dels gasòmetres amb un pou per a les claus (vàlvules) de cadascuna. Els 

gasòmetres es trobaven semi soterrats en el terreny, d’ells sobresortia la campana 

hidràulica que variava d’alçada en funció de la quantitat de gas emmagatzemat. 

Aquestes cisternes es varen fabricar, com no podia ser d’una altra manera, amb 

maons, porcellana i cal i tenien unes dimensions de 76 pams de diàmetre i 22 de 

profunditat.20 

 
Foto AGN: Exterior dels gasòmetres de Gas Reusense. Al voltant de l’any 1886. 

                                            
19 Era una previsió al alça, per a ponderar el màxim consum de l’enllumenat públic i privat.   
20 AGN: Conveni. Reus 20 de gener de 1854. (Acord entre Gas Reusense i Guillermo Richards). 
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Com gran part del utillatge i de la tecnologia, els gasòmetres eren de procedència 

estrangera, perquè la indústria del gas a Catalunya, en els seus primers passos, 

caminava de la mà de l’experiència anglesa. A La Catalana, el seus primers 

gasòmetres varen procedir de l’empresa Oppenheim de Londres. Però, ben aviat la 

construcció d’elements per la indústria del gas es va deixar de fabricar de manera 

exclusiva a l’exterior del país, com podem extreure del fet que un dels dos 

gasòmetres instal·lats a Gas Municipal –de Barcelona- es va construir als tallers 

Vulcano de la mateixa ciutat.21 La tecnologia emprada en els gasòmetres de Gas 

Reusense va seguir les passes de l’experiència de La Catalana, perquè no hem de 

oblidar la implicació de Richards amb aquesta empresa i la relació tan propera que 

existia entre ambdues empreses.22 La nova instal·lació de Reus va tenir una gran 

capacitat de producció, si la comparem amb altres indústries que varen néixer, 

més tard, en altres ciutats de Catalunya de similars dimensions, de tal forma que el 

1872, la fàbrica de gas de Vilafranca del Penedès estava considerada com una 

indústria capaç de produir 200 m3 diaris.23 A Valls, es va construir, el 1880, un 

gasòmetre amb una capacitat de 840 metres cúbics, per alimentar, en la 

inauguració de l’enllumenat, 249 fanals públics.24 Fora de Catalunya, a concret en 

Castelló de la Plana, el 1889, i desprès d’una ampliació de l’anterior fàbrica, la 

capacitat dels seus dos gasòmetres era de 1.500 m3.25 Però altres ciutats 

espanyoles, generalment de major població que Reus i amb la importància que 

significava ser capital de província, van crear instal·lacions de major capacitat de 

producció, sense cap mena de dubte, Barcelona i Madrid, però ciutats com 

València, el 1844, ja tenien un fàbrica amb un gasòmetre d’una capacitat de 

31.000 peus cúbics -877,81 m3-;26 a Màlaga, el 1852 es va construir una fàbrica 

amb una capacitat de producció de 2.000 m3 diaris; a Santander, la fàbrica que es 

                                            
21 ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas a la Catalunya del segle XIX. Pàg. 58. 
22 Una part dels accionistes de Gas Reusense també ho eren de La Catalana. 
23 Tradició gasista. 75 aniversari de Gas Penedès. Pàg.: 13. 
24 RIBÉ, Ernest i GASCÓN, Vicenç.: Història del gas canalitzat a Valls... Pàg.: 24-26. 
25 GARCÍA DE LA FUENTE, Dionisio: Del Gas del Alumbrado al Gas Natural en Castellón de la Plana. Pàg.: 99. 
26 Un metre cúbic de gas és igual a 35,315 peus cúbics de gas os sigui 0,0283 metres cúbic és un peu de gas. 
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va construir el 1853, havia de produir 2.500 m3 diaris que distribuïa en tres 

gasòmetres que tenien una capacitat total de 3.600 m3; a Cadis, la capacitat de 

producció màxima teòrica era de 12.000 m3 diaris, el 1868; mentre que a Múrcia, 

el 1868, la capacitat dels gasòmetres era d’uns 2.300 m3 i la producció diària d’uns 

5.500 m3.27  

 
Foto AGN: Forns de la fàbrica de Gas Reusense. 

 

La fàbrica de Reus va comptar, també, amb una sala de forns construïts de maons 

amb un sostre de planxa de ferro. La sala havia de fer 75 pams “en quadre” –

quadrats- i 21 d’alçada. En aquesta dependència, s’instal·laren 8 forns, que 

contenien en total 36 retortes, distribuïts de la manera següent: 6 forns de 5 

retortes cadascun i 2 forns de 3 retortes.28 Les retortes tenir  forma de D i unes 

dimensions de 40 centímetres d’ample i 30 d’alt i pesaven prop de 17 quintars 

catalans. Es va completar la fàbrica amb una sèrie d’elements imprescindibles per 

                                            
27 GARCÍA DE LA FUENTE, Dionisio: La Compañía Española de Gas, S.A. –CEGAS-… Pàgs.: 159, 160, 181, 189, 
193, 197 i 201 
28 AGN: Conveni. Reus 20 de gener de 1854. (Acord entre Gas Reusense i Guillermo Richards). 



4. La fàbrica de gas de Reus i la seva producció.  Pàgina 195 

 

al bon funcionament de la indústria, com eren 8 cendrers de ferro fos; 1 cisterna 

de planxa de ferro per alimentar el rentador amb aigua; 4 purificadors denominats 

de cal seca; un tub per rentar el gas de 4,5 pams de diàmetre i una alçada de 20 

pams, amb compartiments de ferro fos; un “refrescador” atmosfèric composat per 

24 tubs de 6 polsades de diàmetre interior; un comptador de gas i un regulador 

amb un tub de sortida de fàbrica de 8 polsades (200 mil·límetres de diàmetre). Tot 

un seguit d’accessoris formarien part de l’entramat de la fàbrica i dels seus 

components.29 També, havia de subministrar la canonada necessària per a la 

canalització dels carrers per fer possible portar l’enllumenat a la major part de la 

ciutat. La canonada era de ferro fos amb tota la gamma de diàmetres 

imprescindibles per a la bona distribució del gas; així la sortida de la fàbrica va ser 

de 8”  i els últims consums es varen subministrar amb canonades d’1 polsada i 

mitja.30 L’augment del consum va fer que, amb posterioritat la sortida de la fàbrica 

es canviés la canonada de ferro de 8” per una nova de més diàmetre, en concret 

de 12”.  

 

El cost per a la construcció de la fàbrica va ser de 40.000 pesos forts31 - equivalien 

a 800.000 rals de billó - en moneda efectiva, que varen lliurar a Richards de la 

manera següent: 

• 25 % que es va dipositar al Banc de Barcelona i dels quals podia disposar  

Richards quan tingués edificat aproximadament pel seu valor. 

• 25 % en el moment de l’arribada de tota la maquinaria i les canonades a 

Tarragona. 

                                            
29 Idem: “(...) 36 cabezas para retortas, con todos los tornillos, orejas, brazos, llaves, etc. 
 36 tubos de 12 centímetros interiores y 10 idem. De arriba. 
 36 Idem. de los llamados h, para comunicación. 
 36 Idem. de los que se meten al agua. 
 8 puertas para los hornos. 
 144 piezas agujero con sus llaves para mirar el interior de los hornos. 
 24 tirantes con sus barras para sostener la mampostería, con todos sus tornillos de rosca. (...)” etc. 
30 Ídem. 
31 Un pes equivalia a dos escuts i a vint rals de billó. 
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• 25 % quan la fàbrica i la canonades estiguessin muntades i en disposició de 

funcionar. 

• 25 % després de quatre mesos de funcionament de la fàbrica i de 

l’enllumenat.32  

 

Les obres de construcció de la fàbrica havia de començar abans de trenta dies 

després de l’acord i calia que s’acabessin als vuit mesos de la signatura del conveni. 

En cas que es produís un retard, es va estipular una sanció de 250 pesos per cada 

més de retard, amb excepció dels casos imprevisibles.33 Un altre punt de l’acord 

entre Richards i Gas Reusense, obligava al constructor de la planta a dirigir la 

confecció de gas i les obres d’enllumenat a Reus durant un termini de 10 anys i 

sinó podia ser ell en persona, calia que anomenés un representant sota la seva 

responsabilitat i pagat per ell. A més del preu pactat per la construcció de la 

fàbrica, Richards podia percebre uns incentius relacionats amb els beneficis de Gas 

Reusense.34 També, es feia responsable durant dos anys del bon resultat de tota la 

fàbrica i de les canonades, per la qual cosa s’hauria de fer càrrec de tots els 

defectes del material i de la seva col·locació, sempre i quan no fossin conseqüència 

directa del desgast natural (corrosió) que poguessin sofrir els objectes en qüestió. 

La reparació dels efectes naturals sobre les instal·lacions anirien a càrrec de la 

societat.  

 

                                            
32 En la negociació prèvia al acord, Richards va demanar per a la construcció de la fàbrica 42.000 pesos. 
Aquesta diferència de 2.000 pesos amb el preu pactat es va deixar a la consideració dels pagadors, si era 
mereixedor en el moment del funcionament de la fàbrica. Era una gratificació per els bons serveis prestats. 
AGN: Conveni. Reus 20 de gener de 1854. (Acord entre Gas Reusense i Guillermo Richards). 
33 “(...) Las circunstancias del cólera ha privado de estar corrientes los faroles que se construyen en 
Barcelona, y de haber llegado antes el resto de la maquinaria cuyo buque conductor tuvo que sujetarse a 
una cuarentena de algunos días en Mahón. Además el contratista se halla aún convaleciente de la desgracia 
que sufrió en un incendio y de la enfermedad reinante que también ha sufrido.  
Allanados los obstáculos, esperamos tener muy pronto la satisfacción de ver funcionar el gasómetro cuya 
mejora tanto ha de contribuir a embellecer esta población (...)” El Liberal Reusense. Núm. 64. Dissabte, 14 
d’octubre de 1854. 
34 En compensació per la direcció, tant amb la producció com amb la distribució del gas canalitzat, percebria 
un 20 % del valor de l’excedent del 8 % dels beneficis líquids. AGN: Conveni. Reus 20 de gener de 1854. 
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A l’article 12, es va estipular el preu per a la col·locació de la canonada, sempre 

que se sobrepassessin els valors establerts a l’article 3 de l’acord, que contemplava 

la instal·lació de unes 9.363 vares dins de la ciutat. El preu per la instal·lació anava 

des dels 90 rals de billó la vara en la canonada de 8” fins als 16 rals la vara de la 

canonada de 1 ½”. Aquest mateix preu, l’hauria abonar Richards a Gas Reusense, 

per cada vara de tub que no soterrés.35 Els contractants es comprometien a 

complir i guardar fidelment els acords establerts i s’obligaven amb els seus bens 

presents i futurs. Richards, amb el patrimoni  personal i Vila, Simó i Ódena amb els 

recursos de la futura societat, Gas Reusense.36 Però Richards no va complir amb la 

seva part de l’acord, perquè va presentar la dimissió com a Director industrial de 

Gas Reusense l’any 1859. Aleshores es va anomenar com a nou Director a Josep 

Simó i Amat, que des de la fundació havia exercit d’Administrador de la societat, 

per la qual cosa es van refondre, en una sola persona, ambdós càrrecs.37 

 

Els 40.000 pesos forts pressupostats per la construcció de la fàbrica van ser 

insuficients i va ser necessari emetre obligacions i demanar un préstec.38 A l’any 

1857, la fàbrica produïa els 547 m3 de gas que es consumien diàriament a la 

ciutat.39 El valor de la fàbrica de gas era, segons el Balanç de la societat el 1860, de 

713.752,33 rals de billó, més de la meitat de l’immobilitzat de l’empresa.40 La bona 

marxa de l’empresa va fer necessari adquirir nous terrenys per a l’ampliació de la 

                                            
35 “(...) tubo de 8 pulg

s
. diámetro a 90 r

s
. la vara. 

 tubo de 6 pulg
s
. diámetro a 70 r

s
. la vara. 

 tubo de 5 pulg
s
. diámetro a 55 r

s
. la vara. 

 tubo de 4 pulg
s
. diámetro a 40 r

s
. la vara. 

 tubo de 3 pulg
s
. diámetro a 33 r

s
. la vara. 

 tubo de 2 
1
/2 pulg

s
. diámetro a 26 r

s
. la vara. 

 tubo de 2 pulg
s
. diámetro a 20 r

s
. la vara. 

 tubo de 1 
1
/2  pulg

s
. diámetro a 16 r

s
. la vara. (...)” 

AGN: Conveni. Reus 20 de gener de 1854. (Acord entre Gas Reusense i Guillermo Richards). 
36 Ídem. 
37 BANÚS SANS, Josep.: Gas Reusense, SA. 1854-1954... Pàg.: 16. 
38 Veure capítol 2.3.2 Desenvolupament bàsic de la societat (1854-1868). 
39 El gas anual consumit a la ciutat de Reus el 1857 va ser de 199.593 m3. ANGUERA i NOLLA, Pere: 
Economia i societat al Baix Camp a mitjan del segle XIX. Pàg.: 115. 
40 Amb el canvi del sistema monetari de l’any 1868, l’equivalència era de 178.438,08 pessetes -,FORT, 
Jaume: Anales de Reus desde 1860 ... Tom II. Pàg.: 66. 
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planta productora de gas. El 1874, quasi tots el carrers de Reus estaven 

completament enllumenats i un considerable nombre de pisos i establiments ja 

havien adquirit la nova tecnologia. La fàbrica va treballar en diverses fases de la 

seva història, al límit de les seves possibilitats. El progressiu creixement del 

consum va generar una sèrie de modificacions, al llarg del temps, de la primera 

estructura de la fàbrica. Així, sabem que el 1885, sota la presidència de Josep 

Bartomeu i Pratdesaba, i davant la necessitat d’ampliar les instal·lacions de la 

fàbrica de gas, es va adquirir per un preu de 15.000 pessetes un terreny 

confrontant als de la fàbrica de Gas Reusense, que limitava “(...) per l’orient amb 

un sender conegut per Dresereta del camí de Tarragona, pel migdia amb terres dels 

hereus de Pere Olives, pel ponent amb un desguàs conegut per Riera del Molinet, i 

pel Nord amb el cercat de la fàbrica del Gas Reusense. (...)”.41 

 
AGN: Plànol de les canonades que creuaven la Riera del Molinet. 

 

L’expansió de la fàbrica no va ser només una qüestió geogràfica, d’increment de la 

superfície dels terrenys, sinó que també es van adquirir bens d’equip, per poder 

donar resposta a l’increment de la demanda.  Dins d’aquestes premisses, l’11 de 

març de 1867, es va resoldre adquirir una màquina de 4 cavalls de força i una altra 

                                            
41 La parcel·la va ser adquirida a Maria Anna Gatell, vídua de Francesc Comes. BANÚS SANS, Josep.: Gas 
Reusense, SA 1854-1954... Pàg.: 17. 
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de 2.  El 17 de desembre de 1869, es va contractar la construcció de forns nous. El 

26 de gener de 1871, es va adquirir un condensador i es va encarregar un plànol 

complert de las canonades col·locades per la societat als carrers de la població.42 

L’any 1886, es va construir un tercer gasòmetre, per tal de controlar 

adequadament les fluctuacions de la demanda creixent. Aquest procés d’adaptació 

de la fàbrica, malgrat les dificultats, va marcar un creixement en la producció i en 

l’adquisició de noves tecnologies, amb la intenció de mantenir-la viva a pesar del 

pas del temps.  

 

Com a la majoria de factories gasistes, la situació de la fàbrica estava, en un lloc 

obert i espaiós, lluny del nucli urbà i dels habitatges; prop d’infraestructures 

importants de comunicació. L’allunyament de la fàbrica, més enllà dels límits de la 

ciutat, obeïa a les molèsties del fum que enterbolia l’aire de la ciutat i les olors que 

causava, de vegades, la producció de gas. En funció de les legislacions, la distància 

de separació podia arribar en alguns casos als 400 metres.43 Per complir les 

Ordenances municipals de l’ajuntament de Reus, el tipus de fàbriques classificades 

com la del gas, no podien establir-se a l’interior de la població, ni a menys de 50 

metres de tota via pública, ni a menys de 100 metres de tota casa habitable que no 

fos propietat de l’interesat.44 La producció del gas no era un procediment 

totalment innocu perquè produïa residus, alguns dels quals es podien reciclar, com 

el quitrà, el coc o el grafit, però d’altres no. L’aigua necessària per a la depuració 

del gas, acabava el procés plena d’impureses: restes de cal, sofre, àcid sulfhídric i 

amoníac, i el seu abocament a l’exterior va provocar la contaminació de les mines 

d’aigua més properes tal i com es va denunciar a l’any 1857.45  

 

                                            
42 Ídem. Pàg.: 16. 
43 ARROYO, Mercedes: Ildefonso Cerdà y el desarrollo del gas en Barcelona.  
44 Ordenanzas Municipales. Ajuntament de Reus. Imprenta, Litografía y Relieves de Eduardo Navás, Reus, 
1905. Pàgs.: 90-93.  
45 El desembre de 1857 es demana a Gas Reusense que controli els abocaments de les aigües brutes que 
contaminaven les mines pròximes. AHCR: Actes Municipals 1856-1857. Foli 261. 
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AGN: Plànol sortida de la fàbrica a la Rambla de Mazzini. 

 
Un seguit de variables que condicionaren la distribució del gas, va fer que la  

separació entre la fàbrica i la ciutat no fora excessivament gran. Així, les ubicacions 

de les fàbriques de gas havien de tenir en compte la pressió, en què es feia 

necessari subministrar el gas, la tecnologia, que encara no havia resolt el problema 

de la relació entre la pressió i el cabal i la distància dels punts de consum. A major 

distància del punt de producció, menys cabal i pressió. En la planificació de la xarxa 

de subministrament necessària per a l’enllumenat públic primer i, més tard, per al 

consum domèstic, aquestes variables eren els punts bàsics que es consideraren per 

aconseguir la millor eficàcia del sistema. Perquè no s’incrementessin els problemes 

de cabal i pressió en el subministrament calia, també, un excel·lent disseny de la 

ubicació i dels diàmetres de la canonada, molt semblant a la distribució de la sang 

pel cos humà. Una artèria principal portava el cabal més important fins el lloc més 

llunyà i des de aquest punt es ramificaven altres canonades que arribaven allà on 

s’esdevenia el consum. El 1863, per tal de compensar, tant com es pogués, les 

deficiències de la distribució de gas a la ciutat, es va efectuar un augment del 
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diàmetre de la canonada de sortida de la fàbrica. És per aquest motiu que es va 

sol·licitat a l’Ajuntament poder realitzar aquesta operació una nit de finals de juny, 

coincidint amb la lluna plena, per tal de tenir molta més visibilitat en la substitució 

del tub. La supressió del subministrament es va fer de nit, quan no hi havia 

consums, i en unes hores que l’enllumenat de la ciutat estava apagat.46 

 
Foto AGN: Col·lector de sortida de gas de la fàbrica. Any 1954. 

 

La fàbrica a l’igual que la ciutat evolucionava i es consolidava com una 

infraestructura estable de manera que calia condicionar-la adequadament. La 

fàbrica no comptava amb unes dependències que poguessin acollir les reunions de 

la Junta Inspectora, així que es va efectuar un pelegrinatge per diversos llocs. La 

primera Junta, de 10 de desembre de 1854, es va celebrar a la casa de Macià Vila, 

que va ésser el primer President de Gas Reusense. A partir de 1859, les reunions es 

varen celebrar al domicili del nou Director administrador, Josep Simó i Amat, situat 

al carrer de la Perla.47  No va ser fins l’any 1888, que es varen construir a la fàbrica, 

                                            
46 AHCR: Actes Municipals: 1862-1865. Any 1863. 
47 En aquest indret, posteriorment, es situà el “Reus Deportivo”. 
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al costat de la Riera, els locals destinats per a la Administració de l’empresa – sala 

de Juntes, despatx del Director i les oficines -, en uns terrenys adquirits el 1885.48  

 

Els edificis que es van construir dins del recinte dels terrenys de la fàbrica, en 

aquest primer període d’implantació industrial, s’empraren per contenir els 

processos per la producció de gas i la seva gestió comercial i econòmica. Es van 

edificar, seguint el model de naus que tenien com a funció inserir gran part dels 

mecanismes tècnics necessaris per a la manipulació específica de l’hulla i el gas. 

L’organització interior dels espais de la nau eren molt simples, bàsicament, feien 

de contenidors de la maquinària transformadora del producte. A partir de la 

primera fase de l’edificació fabril, a mesura que la producció i la tecnologia varen 

canviar es van crear els annexos i les noves construccions per encabir i millorar la 

producció, com ja s’ha dit. Els locals que es varen construir per a l’administració 

econòmica, la gestió i la comercialització del producte fabricat, van abandonar 

l’estructura típica de nau industrial i van prendre la forma d’un edifici de dos pisos. 

La construcció de les naus va ser la típica de mitjans del segle XIX. Una sola planta 

amb coberta recolzada sobre les parets exteriors. La disposició de les naus de la 

fàbrica de Gas Reusense constava d’una nau central de més alçada, flanquejada 

per dos naus de més extensió horitzontal que la central, que s’utilitzaven com a 

dipòsit de matèries primeres i d’accessoris industrials. Les naus laterals estaven 

dissenyades en base de grans buits horitzontals –arcades-, que donaven una 

aparença de simetria al conjunt de les naus. Una simetria que es va perdre amb el 

temps, quan es varen annexar noves estructures productives i es varen modificar 

els edificis existents.  

                                            
48 “(...) Una pieza de tierra campa formando tres paradones, cruzada en parte por la línea férrea de 
Tarragona a Reus y Montblanch, situada en el término de esta ciudad y partida la Roureda, de extensión 
cuatro jornales ochenta y ocho céntimos, equivalentes a dos hectáreas cuatro áreas cincuenta y ocho 
centiáreas lindante por Oriente con un sendero conocido por la Dresereta del Camino de Tarragona, por el 
Mediodía con tierras de los herederos de Don Pedro Olivas, por el Poniente con un desaguadero conocido 
por Riera del Molinet y por el Norte con el terreno en primer lugar antes descrito. (...)” AGN: “Escritura de 
Sociedad Anónima titulada “Gas Reusense” otorgada por su Junta de Inspección. Nº 623. Capital 975.000 
pesetas. Autoritzada per Joan Carpa i Calbó. Reus, 19 de juliol de 1889. 
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Foto AGN: Fàbrica de Reus, gasòmetres i fanals de gas a l’any 1886. 

 

Els edificis de la fàbrica es van construir d’acord amb paràmetres arquitectònics 

funcionals i es van disposar de  manera que englobaven les relacions laborals de la 

indústria, però separaven en dos àmbits diferents, la producció i l’administració de 

l’empresa. Tot i això, durant un temps un certa harmonia arquitectònica i 

paisatgística va acompanyar al conjunt d’elements que varen conformar la fàbrica. 

 

Amb el temps, la ciutat va créixer i la distància amb la factoria va anar disminuint 

fins al punt que la fàbrica de gas estava quasi a tocar dels edificis de la ciutat i va 

esdevenir un element característic d’ella. D’aquesta manera, la façana principal de 

la cara Nord donava a la Rambla de Mazzini que després es va convertir en la Riera 

d’Aragó.49  

 
 
 
 
 

                                            
49 L’adreça de la fàbrica era Rambla Mazzini, 1. 
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 4.3. L’adequació tecnològica del centre de producció. La fàbrica a 

través del temps. 

 
Foto AGN: Adequació de la fàbrica de gas. Any 1892. 

 

Les fàbriques de gas se situaven a les afores de la ciutat en un enclavament 

important perquè necessitava, entre d’altres raons, tenir un fàcil accés a les vies de 

comunicació. La fàbrica de Reus, a l’igual que les fàbriques de Barcelona,50  

complia amb aquesta condició bàsica perquè limitava amb el pont de la carretera 

de Tarragona i tenia un fàcil accés a la carretera de Salou. Eren connexions directes 

amb els ports, des d’on Reus exportava els seus productes i importava les 

mercaderies necessaris per al comerç i per a la indústria. Per a Gas Reusense, eren 

les portes per on entrava el carbó necessari per a l’elaboració de gas. Gràcies en 

aquesta ubicació, la fàbrica de gas, es va veure molt beneficiada per l’arribada del 

ferrocarril a Reus, entre altres motius, perquè el seu traçat va passar prop de la 

fàbrica. “(...) El 1856, s’inicià la construcció del ferrocarril que havia d’unir Reus i 

                                            
50

 “(...) En Barcelona, los lugares adecuados se encontraban o bien extramuros de la ciudad ofrecía unas 
características favorables adicionales, ya que se encontraba delimitada por el trazado de la carretera hacia 
Francia y por el desarrollo de la vía férrea entre Barcelona y Granollers. (...)” ARROYO HUGUET, Mercedes: 
Ildefonso Cerdà y el desarrollo del gas en Barcelona. Scripta Nova. Revista Electrònica de Geografia i 
Ciències Socials. Núm.: 2, 1 d’abril de 1997. Universitat de Barcelona.  
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Tarragona per a tràfic de mercaderies, calculat en prop de cent mil tones l’any, per 

la qual cosa era lògic que es pensés que el transport per carretera, mogut per força 

animal, no era el més adequat (...)”.51 Un fet important per Gas Reusense va ésser 

la inauguració, l’any 1875, del ferrocarril a Barcelona, perquè li va permetre rebre 

el carbó directament a la ciutat. A més, el 15 d’abril de 1890, es va celebrar un 

contracte amb la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte, per a l’establiment 

d’una via apartador, que va facilitar l’arrossegament de les mercaderies per 

ferrocarril fins a la fàbrica, la qual cosa va significar una important innovació. 

L’apartador, estava situat sobre la línia fèrria de Lleida a Reus i Tarragona, al 

quilòmetre 88 i permetria carregar i descarregar els vagons dins de la mateixa 

fàbrica.52 L’apartador va desaparèixer, el 1954, quan es va construir un nou traçat 

de la línia fèrria Reus – Tarragona, tot i els intents de Gas Reusense per conservar-

lo.53 El 1914, el cost de l’apartador per a l’empresa era de 631,48 pessetes per 

any.54 L’apartador podia abaratir els preus del gas sota dos conceptes: en primer 

lloc, eliminava tant el costos de nòlits, sempre en augment, com els de transport 

del carbó des de la costa si aquest arribava per via marítima.55 A més, amb el 

ferrocarril el subministrament del carbó deixava de transitar per les insegures 

carreteres que unien la fàbrica de Gas Reusense amb el Port de Tarragona. El Port 

de Tarragona rebia el carbó anglès que era necessari per a la indústria reusenca.  

 

                                            
51 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas. 1855-1985... Pàg. 15. 
52 AHCR: Secció de Foment. Expedients obres. (Registre permisos). Núm. Registre 154. Any 1929. Pàg.: 138. 
53 Per conservar l’apartador, l’única possibilitat que va oferir RENFE era la de construir un de nou. Havia de 
començar a l’inici del nou desviament projectat i continuar per la via existent. Per fer realitat aquesta 
possibilitat, s’havia d’expropiar el terreny per l’emplaçament de l’agulla i d’una caseta pel guarda i amb 
altres despeses es calculava que costaria 1.500.000 de pessetes, a part de córrer amb les despeses del 
guarda i de manteniment. La desaparició de l’apartador va ésser inevitable. L’economia de l’empresa no 
permetia aquest cost. BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, S.A. 1854-1954... Pàg.: 19. 
54 AHT: Memòria de Gas Reusense, de l’any 1914. El cost total de l’apartador a l’any era de 1.262,96 
pessetes. Però Gas Reusense tan sols pagava la meitat, 157,87 pessetes trimestrals, tenint en compte que, 
d’aquest apartador, també feia us la companya elèctrica veïna, les instal·lacions de la qual, havien sigut, fins 
el 1912, de Gas Reusense. Quan es construí aquest apartador, el 1890, l’electricitat a Reus era, encara, una 
quimera. A partir de 1917, Gas Reusense pagà la totalitat de l’apartador que era de 317,74 pessetes 
trimestrals. 
55 ARROYO HUGUET, Mercedes: Ildefonso Cerdà y el desarrollo del gas en Barcelona… 
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Al voltant de la indústria de gas, varen sorgir innovacions i investigacions que no 

sempre foren reeixides. Des del desenvolupament dels fanals fins a la recerca de 

l’augment en el rendiment de les fàbriques de gas, la tècnica no s’aturava. Gran 

part de la investigació pretenia millorar la producció de gas tant qualitativament 

com quantitativament i eliminar les diverses queixes que, tant per part dels usuaris 

com per l’Ajuntament, denunciaven una pressió inferior en el fluid contractat  i un 

poder calorífic baix. La fabricació de gas no va estar exempta de dificultats, per 

culpa de limitacions tècniques i tecnològiques amb què es trobava la implantació 

d’aquest nous sistema d’enllumenat. Moltes de les indústries es descapitalitzaren 

per culpa dels deutes que l’Ajuntament havia contret amb elles. Uns deutes, que 

conjuntament amb les constants crisis polítiques, socials i econòmiques d’Espanya, 

van posar fre a les innovacions tecnològiques que apareixien al voltant del gas. Gas 

Reusense rebia queixes per escrit dels abonats, la majoria de vegades a través de 

l’Ajuntament. El novembre de 1856, en una sessió extraordinària de l’Ajuntament 

es van tractar les queixes d’uns veïns respecte la poca llum que emanava d’alguns 

fanals de gas i el Consistori va instar a la companyia de gas a què resolgués el 

problema, amb indicacions del consum per hora dels fanals i amb la comprovació 

de si les aixetes dels becs estan obertes correctament.56 En els anys següents, es 

tornarien a produir aquestes queixes, al detectar una quantitat menor de llum per 

un mateix consum de gas.57 Per part de l’empresa subministradora i l’ajuntament 

de Reus, es varen nomenar dos enginyers que poguessin resoldre aquesta qüestió. 

El problema de la dèbil constància en la intensitat de la llum era per culpa de la 

irregularitat de la tècnica emprada en la fabricació, que feia que la pressió i la 

puresa del gas fossin inestables.  Algunes de les reclamacions de l’Ajuntament eren 

sobre el consum de gas dels fanals, perquè dubtava que consumissin 5 peus cúbics 

per hora, i en el fons desitjava un estalvi en la factura del gas.58 

 

                                            
56 AHCR: Actes Municipals 1856-1857. Foli 102-103. 
57 AHCR: Actes Municipals 1858-1861. Folis 97 i 116. Reus, 18 d’agost i 29 de setembre de 1858.  
58 AHCR: Actes Municipals 1868-1870. Foli 179. Reus, 5 de juliol de 1870. 
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La productivitat de les fàbriques de gas espanyoles depenia de dos factors: el grau 

d’avenç tècnic en el sistema de destil·lació i la qualitat de l’hulla. Segons les dades 

estatals sobre la productivitat de les fàbriques de gas, el rendiment, el 1870, d’una 

tona d’hulla era de 250 metres cúbics de gas per tona destil·lada, mentre que el 

1890, es van aconseguir uns rendiments majors, de 277,5 m3/tona.59 Aquest 

increment en la producció va ser la conseqüència d’una millora en els processos de 

producció. La fàbrica de Gas Reusense va produir el 1880, uns 300.000 m3 de gas 

per atendre les demandes de l’enllumenat públic i privat amb un consum 

aproximat de 1.200 tones d’hulla. Va donar feina a 14 homes i dos nens. La fàbrica 

funcionava d’una forma regular i sense gaires entrebancs, malgrat les nombroses 

crítiques que s’havien produït en anys anteriors, degut a la falta d’intensitat de la 

llum.60 La producció gairebé es va triplicar durant els vint anys següents, de tal 

manera que a l’entrada del segle XX, es produïen 862.663 m3.61 Aquest augment 

elevat de la producció va posar a la vora del col·lapse a la fàbrica, que necessitaria 

una adequació imminent. 

   
AHCR: Plànol de la façana posterior i secció transversal de l’edifici d’oficines projectat i construït l’any 1888. 

 

                                            
59 SUDRIÀ, Carles: Notas sobre la implantación y el desarrollo de la industria del gas en España, 1840-1901. 
Pàg.: 107 i 108. 
60 La producció diària al 1880 era de 821,92. FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VII. Anys 1880-
1889. Pàg.: 11. 
61 Al 1901, la producció diària era de 2.363,46 m3.  AGN: Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz 
de gas, Electricidad y Carburo de calcio. Madrid. 
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Foto AGN: Detall de l’edifici d’oficines construït l’any 1888. 

 
El 17 de gener de 1888, es va sol·licitar el permís per a la construcció d’aquest 

edifici destinat a l’Administració de l’empresa, que en la seva façana posterior 

limitava amb la riera del Molinet. La comissió de Foment de l’Ajuntament va exigir 

una sèrie de condicions per a la seva construcció. Les condicions econòmiques 

directes van ser un pagament de 90 pessetes d’Impost Municipal i un dipòsit de 

200 pessetes per respondre de la construcció de la vorera. Com a condicions 

tècniques, es va obligar a Gas Reusense, a conduir les aigües pluvials, tal com 

determinaven les Ordenances Municipals, mitjançant canonades fins al nivell del 

carrer i en posició vertical, les que no s’haguessin d’encastar en murs, per 

desguassar a la riera per sota de la vorera mitjançant un tub de fosa, proveït amb 

el seu registre corresponent per a la seva neteja i per tal d’evitar obstruccions. 

L’edifici s’havia de subjectar a la línia de rectificació que acordés l’Ajuntament, en 

un clar intent d’aprofitar aquesta edificació per remodelar el carrer. La vorera 

havia d’estar enllosada i la seva vorada d’una amplada de 20 centímetres i de 45 

centímetres de profunditat. En acabar la construcció de l’edifici, tota la societat: la 

producció, l’explotació, l’emmagatzematge de útils i primeres matèries i la direcció 
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de l’empresa estaven ubicades en un mateix espai, tot envoltant els elements de 

producció i els gasòmetres. En aquesta línia de millora de les instal·lacions de Gas 

Reusense, vora l’any 1892, es va construir una nova xemeneia per eliminar els 

gasos rebutjables de la destil·lació de l’hulla, com resultat de l’adequació dels 

forns. Amb anterioritat, l’any 1889, es va produir un augment de capital destinat a 

donar resposta al contracte signat amb l’Ajuntament el 1887, a la construcció, un 

any abans, d’un edifici a l’interior del recinte de la fàbrica, a un possible augment 

de consum, la qual cosa afectava, directament als elements de producció i al canvi 

de comptadors.62 

 
  Foto AGN: Construcció d’una xemeneia el 1892. 

 

Pocs anys després, el 1898, es va iniciar una altra ampliació de la fàbrica de gas per 

encabir la planta de producció elèctrica, com a resultat de la decisió de l’empresa 

                                            
62 AGN: Escritura de Sociedad anónima titulada “Gas Reusense” otorgada por su Junta de Inspección. Núm. 



4. La fàbrica de gas de Reus i la seva producció.  Pàgina 210 

 

de duplicar els serveis energètics a oferir a la ciutat.63 Es va construir una xemeneia 

de 35 metres d’alçada en la zona corresponent a la línia fèrria de Lleida a Reus i 

Tarragona, l’actual avinguda de Marià Fortuny, cantonada del carrer del 

Gasòmetre, per a eliminar els productes de la combustió de les màquines de vapor 

que movien la fàbrica d’electricitat. La construcció de la xemeneia va provocar el 

rebuig de la División de Ferrocariles del Este perquè van creure que podia 

ocasionar problemes a les vies si es produïa un possible ensorrament. Gas 

Reusense va justificar tècnicament la viabilitat d’aquesta construcció de 64 m2 de 

base. A l’inici del any següent es va autoritzar i es va acabar la planta elèctrica.64 

 
Foto de l’any 2008 de la xemeneia de la fàbrica elèctrica construïda l’any 1898. 

 

                                                                                                                                    
623, Capital 975.000 Ptas. Reus, 19 de Julio de 1889. 
63 Per veure les característiques tècniques de la fàbrica de producció elèctrica de Gas Reusense, consultar el 
capítol 5.3. Creació de les primeres empreses elèctriques. 
64  La xemeneia descansaria en un  terreny argilós calcari compacte i resistent. Havia de ser construïda amb 
un base de 64 m2 i 1,10 m. d’espessor de ciment de la millor classe de la Granja d’Escarpe en proporció de 1 
de ciment i 1,50 de sorra en volums i la grava necessària per una bona composició. El tronc de la piràmide 
inferior seria de totxo ficat amb morter de cal hidràulica. El cos de la xemeneia havia de tenir una inclinació 
de 25 m/m. per metre i composat per cinc parts: base quadrada de 7 metres d’alçada; 1a. secció circular de 
10 metres d’alçada i altres 3 seccions circulars de 6 metres. El pes de la base seria de 140,80 tones, el pes 
del tronc de la piràmide quadrangular inferior de 193,59 tones, el pes de la base quadrada de 198,34 tones, 
el pes de la 1a. secció de 112,55 tones, el de la 2a. secció de 44,89 tones, el pes de la 3a. secció de 33,23 
tones i el de la 4a. secció de 20,21 tones.  AHCR: Llicències d’obres. Gas Reusense. Any 1898. 
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L’adequació de la fàbrica per a millorar el procediment de destil·lació de l’hulla i els 

subproductes que aquesta generava va continuar malgrat la gran inversió 

realitzada amb les infraestructures elèctriques. El 1904 es va proposar la 

substitució, que es realitzaria durant l’any 1905, dels forns antics per uns forns 

regeneratius. Amb aquests nous forns es podien generar unes 350 tones més de 

coc, que en aquella època tenia un preu que oscil·lava entre 30 i 40 pessetes la 

tona. A més, la substitució dels forns va significar una economia amb el personal 

de conducció dels forns, perquè era de molt més fàcil maneig que els de fogar 

ordinari. Es va preveure que l’estalvi seria d’unes 13.000 pessetes anuals, mentre 

que el pressupost de transformació era d’unes 60.000 pessetes. La inversió 

necessària per aquesta transformació la va assumir Gas Reusense amb recursos 

propis, sense que alterés la marxa econòmica de l’empresa.65 

 
Foto AGN.: Forns de la fàbrica de Gas Reusense, a l’any 1954. 

 

El coc generava uns recursos gens menyspreables. Amb la destil·lació del carbó 

s’obtenia un 45 % de coc, de dues classes. L’any 1920, el preu del coc variava 

segons la qualitat, entre 50 i 200 pessetes la tona. Un 85 % del coc generat es 

                                            
65 AHT: Memòria de Gas Reusense l’any 1907. “Nota explicativa de conceptes de totes les despeses, 
càrregues i pèrdues socials, etc., corresponents a l’exercici de 1907”. 
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pagava a 200 pessetes i el 15 % restant a 50 pessetes.66 A més, després de la 

Guerra Civil espanyola, la seva utilització com a matèria primera es va generalitzar 

a causa de l’escassesa dels subministraments. Per altra banda, el 1920, es 

considerava, que la producció de quitrà encara no era rendible, sinó es realitzava 

en combinació amb altres fàbriques, perquè si tenim en compte les despeses i els 

ingressos de les 175 tones de quitrà per any que es podien obtenir, de cap manera 

compensava les despeses d’instal·lació i personal necessàries per posar-la en 

servei.67 

 

L’entrada en el mercat elèctric va comportar un altre augment de capital a l’any 

1901 fins a constituir un capital social de 1.250.000 pessetes.68 De seguida, Gas 

Reusense, en la producció d’electricitat va registrar pèrdues: l’any 1907 es van 

valorar en 7.769,88 pessetes; una quantitat considerable si tenim en compte que 

la venda d’electricitat a l’Ajuntament suposava uns ingressos d’entre 11 i 12.000 

pessetes. Però la producció elèctrica era necessària per mantenir l’estratègia de 

garantir el control sobre l’enllumenat públic municipal i una posició estable dins 

del mercat de l’energia.69 En aquesta dinàmica negativa i davant de la 

impossibilitat de adequar-se, com a societat d’àmbit local i de petites dimensions, 

a les innovacions tecnològiques de l’electricitat que requerien de grans inversions, 

l’any 1912, Gas Reusense va vendre la Central d’electricitat a l’empresa Energia 

Eléctrica de Cataluña per 595.000 pessetes per abandonar per sempre més la 

fabricació i la venda de fluid elèctric.70 Les relacions amb l’empresa elèctrica veïna, 

van ser correctes de tal forma que, Gas Reusense li cobrava un cànon per l’ús de la 

via fèrria i l’apartador que ambdues companyies utilitzaven per a la portada del 

carbó a les dues fàbriques. 

                                            
66 AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.  
67 Ídem. 
68 AGN: Escritura de aumento de capital, prórroga y reforma de los estatutos de la sociedad anónima Gas 
Reusense. Núm.: 79. Reus, 21 de Marzo de 1901. 
69 AHT: Memòria de Gas Reusense l’any 1904. Memòria llegida en la Junta General d’Accionistes del 26 de 
febrer de 1905. 
70 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985. Pàg.: 24 i AHT: Memòria de Gas Reusense l’any 1919. 
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Després de la venda de la fàbrica d’electricitat, la fàbrica de gas, en el mateix lloc 

on es va construir, va quedar ubicada en un terreny de 9.500 m2 considerats com a 

finca rústica i que era, pràcticament, l’extensió originària comprada els anys 1854 i 

1885. Com a finques urbanes es consideraven els edificis necessaris en la 

producció de gas (gasòmetres, forns,...), l’Administració i els treballs de caire 

tècnic. Comprenien tres edificis que es distribuïen de la manera següent: un edifici 

d’Administració, del 1888, amb un despatx per a l’Administrador, un despatx de 

dibuix, la cambra fotomètrica i laboratori i la cambra del conserge, situat en la 

façana que donava a la Rambla de Mazzini, 1;71 el segon edifici estava dividit en la 

cambra del Contramestre, la porteria, els encenedors, la cambra d’assaigs i 

verificació de comptadors, el taller de reparació de comptadors, serralleria, forja, 

fusteria i magatzem per les eines que afrontava amb el carreró del Gas; el tercer 

edifici tenia la sala dels forns, la sala dels extractors i els purificadors, que 

afrontava amb el camí de les Basses.72 El 1929, es va afegir un altre edifici. Es va 

construir una altre magatzem, al costat del què ja hi havia i limítrof amb la via 

fèrria de Lleida a Reus i Tarragona (P.K. 88,900).73  

 

 El conjunt que formaven la finca rústica i les finques urbanes tenien un valor l’any 

1915 de 125.475,47 pessetes,74 mentre que el valor, abans de la venda de la part 

elèctrica, era de 171.810,46 pessetes.75 El valor perdut per la venda, pel concepte 

d’immobles no va ser excessivament alt, si ho comparen amb la pèrdua de valor 

que va significar aquesta venda en l’apartat d’Aparells i maquinària, si considerem 

que al Balanç de l’any 1911, tenia un valor de 778.196,24 pessetes, mentre que al 

                                            
71 Amb posterioritat canviaria de nom convertint-se la Rambla de Mazzini en la Rambla del Gasòmetre i, 
més tard, l’actual Rambla o Riera d’Aragó. 
72 AGN: Inventari 1925-1949. Gas Reusense. Inventari 1925. Pàg.: 3.  
73 AHCR: Obras. Fomento, 1929. Exp.: 154. Sol·licitud de Gas Reusense per a la construcció d’un magatzem 
en un solar situat en el carreró del Gasòmetre junt al ferrocarril del Nord. Reus, 4 de maig de 1929. 
74 AHT: Memòria de Gas Reusense l’any 1915.  Relació de finques rústiques i urbanes segons el Balanç de 
l’any 1915. 
75 AGN: Escriptura de Reducció de capital. Reus, 5 de juliol de 1912. Balanç de l’any 1911. 
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Balanç del 1915 era de 218.213,86 pessetes.76  Aquesta diferència amb l’Actiu, ens 

demostra l’esforç que va realitzar Gas Reusense per situar-se al mercat elèctric. 

Queda clar que un altre esforç, encara més considerable, com el d’incorporar la 

innovació que significava l’aparició de l’hulla blanca (producció hidroelèctrica) 

estava fora de l’abast d’una empresa de gas de caire local. 

 

A pesar de que la producció elèctrica, competidor directe del gas creixia 

vertiginosament, les innovacions al món del gas no s’aturaven i, des de la direcció 

de la fàbrica de Reus, es vigilaven els moviments que es produïen a Europa 

encaminats a millorar la producció. Així el 1920, es va observar com les fàbriques 

de gas d’Europa es transformaren ràpidament, especialment a Anglaterra i França, 

amb l’objectiu d’obtenir rendiments més elevats en la producció de gas, amb 

l’augment de la unitat de calor per unitat destil·lada. La fàbrica de Gas Reusense 

produïa, en aquells moments, 275 metres cúbics de gas per cada tona de carbó, 

però aquest rendiment podia variar segons la qualitat de la matèria primera, que 

després de la I Guerra Mundial oscil·lava degut als elevats preus i l’escassetat de 

l’hulla.77 Aquests resultats en la producció eren baixos si tenim en compte que la 

mitjana de producció a l’estat espanyol, el 1890, ja era superior.78 També, es 

cercava la forma d’economitzar en costos de personal que tant s’havia elevat els 

darrers anys. Dins de les fronteres estatals, es varen vigilar els moviments d’altres 

fàbriques gasistes, de tal forma que varen constatar que la nova tecnologia 

s’aplicava ja a La Corunya, Sant Feliu de Guíxols i, en breu, a Còrdova.79  

 

                                            
76 AHT: Memòria de Gas Reusense l’any 1915. Relació de finques rústiques i urbanes segons el Balanç.  
77 Veure annex: “(...) Balance de marcha correspondiente a una semana con todos los gastos y productos 
derivados del servicio de alumbrado público, bajo la base de 620 faroles de varios tipos, según solicita el 
Excmo. Ayuntamiento en oficio de 28 de Agosto de 1920. (...)” AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas, 
1928.  
78 La mitjana de producció nacional de gas, el 1890, era de 277,5 m3 de gas per tona d’hulla. SUDRIÀ, Carles: 
Notas sobre la implantación y el desarrollo de la industria del gas en España, 1840-1901. Pàg.: 108. 
79 AHT: Memòria de Gas Reusense l’any 1920.  
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Foto AGN: Construcció dels nous forns Glover-West. Any 1934. 
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L’adaptació a les noves tècniques es va fer desprès de comprovar la seva eficàcia 

en instal·lacions ja modernitzades. Era impossible que les empreses mitjanes, com 

Gas Reusense,  es dediquessin a la investigació tecnològica perquè no podien 

assignar-li recursos i assumir el risc de fracassar. Es varen estudiar diversos 

projectes relacionats amb la construcció d’una nova bateria de forns, que 

substituïren els instal·lats el 1905, perquè es trobaven en mal estat després d’uns 

trenta anys de funcionament. Per tal de destriar amb coneixement de causa el 

sistema més adequat pels forns, membres de la Junta i l’Administrador de Gas 

Reusense varen visitar les fàbriques de Londres i Tarbes (França), on funcionaven 

els forns verticals del sistema Glover-West de Manchester. Es va considerar que, 

tan amb el projecte com amb el pressupost, era l’opció més econòmica i la què 

oferia més garanties, en comparació a la resta de projectes i pressupostos rebuts 

per la companyia.80  

   
Foto AGN: Bateria de forns Glover–West de destil·lació continua el 1935. 

                                            
80 AGN: Actes de Gas Reusense. 1933-1958. Acta de 18 de maig de 1934. Pàg.: 12. 
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Així, l’any 1934, es va decidir aplicar una gran innovació a la fàbrica, amb la 

instal·lació dels forns del tipus Glover de la West’s Gas Improvement Cia. Ltd. de 

Manchester.81 Per a la instal·lació d’aquests forns va ésser necessari adquirir una 

parcel·la conjunta a la fàbrica82 i augmentar fins al doble el capital de la societat 

Gas Reusense.83 Els forns Glover-West van significar, també, una ampliació de la 

capacitat de producció de la fàbrica. Amb aquest avenç tecnològic,84 es va 

aconseguir millorar la producció de coc, de quitrà i generar un subproducte nou, 

denominat carbonissa quitranada.85 El quitrà es va convertir, ara si, en un producte 

interessant per a la comercialització, gràcies al bon preu del producte i a una 

reducció de costos en la seva producció. El 10 de juliol de 1934, es va rebre la visita 

a la fàbrica del representant de la casa West’s Gas Improvement, i se li va 

encarregar la construcció d’una bateria de forns, que va consistir en 5 retortes 

verticals, sistema Glover-West, pel preu de 621.500 pessetes.86 Aquests forns 

verticals de fabricació de gas es varen inaugurar l’any 1935. Però la instal·lació no 

                                            
81 AGN: Llibre Inventario (1925-1949). Balanç general de l’any 1934. 
82 “(...) porción de terreno o patio, cercado de paredes, de medida superficial unos veinte mil palmos 
cuadrados poco más o menos, equivalentes a setecientos sesenta metros, situado en esta ciudad, calle 
Carretera de Tarragona, llamada hoy Avenida Ignacio Iglesias, lindante al Norte con el resto de la fina que 
se segregó, propio de D. Pablo Jaumá, al Sur con finca de “Vilanova y Antich S. en C.”, al Este con la calle 
Avenida Ignacio Iglesias antes Carretera de Tarragona y al Oeste con el Callejón llamado del Gas; de valor 
quince mil pesetas. (...)” AGN: Escriptura de venda realitzada en la notaria de Gabriel Vilalta Amenós. Núm.: 
482. Reus, 12 d’octubre de 1932.  
83 El capital de Gas Reusense era de 625.000 pessetes i passaria, en 1933, a 1.250.000 pessetes. AGN: 
Escriptura Augment de capital en la Notaria de Ramon Ballester Llambías. Núm. 385. Reus, 27 d’abril de 
1933.  
84 “(...) És a principis del segle XX que la indústria del gas va pretendre reduir el preu de cost de fabricació 
destil·lant de forma contínua importants tonatges de hulla, amb un control més estret de les temperatures. 
Proves efectuades a França, i sobretot a Anglaterra, van portar la posada a punt cap a 1908 dels forns 
verticals de destil·lació continu, el principi del qual és el següent: el carbó emmagatzemat en la sitja penetra 
en la tremuja per una vàlvula actuada totes les hores, i descendeix en una habitació allargada, de secció 
oval, i eixamplada cap a la base, amb una velocitat regulada pel ritme de l’extracció del coc. Aquest, 
elaborat en la part baixa de l’habitació, arriba a un tambor proveït de dents que ho fa passar a una caixa de 
xapa que s’extreu cada tres hores aproximadament. Els tipus de forns continus més estesos són el Glover-
West i el Woodall-Duckham.  Les retortes Glover-West, vuit per forn, tenen una capacitat unitària de 4 a 5 
tones de carbó al dia. L’aire secundari necessari per a la combustió del gas del gasogen es rescalfa en la 
base de les càmeres refredant el coc incandescent abans de la seva extracció. La combustió té lloc per pisos 
en tubs horitzontals; els fums passen a la xemeneia (...)” LE CLÉZIO, Jacques: L’Industrie du Gaz. Presses 
Universitaires de France. París, 1947. Pàg.: 17. 
85 La carbonissa eren les escorrialles, pols de carbó. Una mena de crosta adherida a les parets de la cambra 
de combustió. 
86 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense. Any 1933-1958. Pàg.: 14. 
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va donar els resultats, que la West’s havia ofert per contracte, de tal manera que el 

representant d’aquesta casa es va haver de presentar a la fàbrica de Reus el maig 

de 1936, per tal d’oferir compensacions. Després de valorar la situació, ambdues 

parts, la West’s i Gas Reusense, varen acordar la construcció de dues noves 

retortes, mitjançant el pagament, per part de l’empresa de Reus, de 67.500 

pessetes, quantitat que no arribava al valor d’una retorta, i a més es determinaren 

les condicions generals i de pagament d’aquesta ampliació, a més d’algunes 

modificacions sobre les condicions del contracte primitiu.87   

 
La fàbrica es trobava en ple procés de consolidació de les innovacions implantades, 

quan la complexa i agitada situació política i social de l’estat espanyol va esclatar i 

va afectar de manera directa a Gas Reusense.  Poc dies després de l’inici de la 

Guerra Civil espanyola, el 25 de juliol de 1936, es va confiscar la fàbrica pel Comitè 

local Antifeixista.88 El desig d’una Revolució Social completa era profund i estava 

en la ment de gran part dels obrers. Un altre factor que va fer créixer la necessitat 

d’un canvi social immediat en els sectors productius espanyols era la gran 

proporció de patrons, directors i accionistes que eren o feixistes declarats o 

simpatitzants i que desitjaven el triomf de les forces rebels. Molts d’aquests 

patrons van escapar, quan van veure que les forces socials antifeixistes, inspirades 

bàsicament amb les idees sorgides de la FAI i la CNT, havien reeixit. Va ésser 

inevitable que moltes fàbriques i tallers fossin controlats per els treballadors. 

Després dels moments més enèrgics d’aquesta Revolució, l’any 1937, Gas 

Reusense va entrar a formar part dels Serveis de Gas Unificats de Catalunya. A 

partir d’aquest moment i durant la resta del període bèl·lic, estaria dins d’aquest 

òrgan i dependria de les seves decisions, tant per a les qüestions del funcionament 

de la fàbrica com per al subministrament de carbó.  

                                            
87 Ídem.: Acta del 19 de maig de 1936. Pàg.: 37 i 38. 
88 “(...) El Sr. Grifoll manifiesta que el día 25 de Julio de 1936 se presentó un Delegado del llamado Comité 
Antifascista de esta ciudad, el cual en presencia de los Sres. Sanjuán, Ferrater y Pons y de todo el personal de 
la casa, requisó la fábrica, y que después se estableció un Comité que ha actuado hasta el 14 de Enero 
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Durant el procés bèl·lic, la fàbrica de Gas Reusense va veure com es malmetia tant 

la infraestructura de producció com la de distribució. Els nous forns instal·lats l’any 

1935, varen patir danys molts seriosos. La fàbrica havia sofert dos bombardejos 

que afectaren, especialment, als forns, de tal manera que era necessària una 

reparació important,  4 dels horitzontals de 8 retortes cadascun i 2 horitzontals de 

6 retortes mentre que la bateria de forns verticals continus dels sistema Glover-

West de 5 retortes, també, calia reparar-la. L’any 1949, els forns verticals eren 

considerats pel seu rendiment baix, els culpables dels dolents resultats econòmics 

de la societat i es van plantejar de substituir-los.89 Es va decidir la substitució dels 

forns verticals pels gasògens, però mentre es gestionava aquesta solució va ser 

imprescindible realitzar una reparació eficient als forns Glover-West.90  

 

El proveïment de matèries primeres era escàs a la fàbrica i es va fer imprescindible 

destil·lar diversos components, de baixa qualitat, per a la consecució de gas. 

Acabada la Guerra Civil espanyola, es va celebrar un nou contracte entre 

l’Ajuntament feixista de Reus i l’empresa Gas Reusense.91 En aquest contracte de 

l’any 1939, va aparèixer un sistema de gestió de residus molt interessant i 

intel·ligent, que en part pal·liava les dificultats de Gas Reusense, perquè reduïa la 

necessitat d’unes matèries primeres que eren escasses i que tenien uns preus 

elevats. Aquest sistema tenia com a finalitat, la integració a la xarxa de Gas 

Reusense del gas metà que es produïa a la Depuradora d’Aigües Residuals de Reus. 

Dins d’aquests paràmetres, l’acord amb l’Ajuntament de Reus beneficiava 

ambdues parts: l’Ajuntament rebaixava la factura de l’enllumenat públic i la fàbrica 

aconseguia una part de les matèries primeres d’una forma directa. S’abocava a la 

fàbrica de Gas Reusense el gas metà, mentre que es determinava, mitjançant un 

                                                                                                                                    
último y que el día 16 del mismo, él se posesionó nuevamente en la fábrica en representación de la Sociedad 
(…)” AGN: Llibre d’actes de Gas Reusense 1933-1945. Acta del 13 de maig de 1939. Pàg.: 41. 
89 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta de 17 de maig de 1949. Pàgs.: 179. 
90 Ídem.: Acta de 8 de febrer de 1950. Pàgs.: 195-197. 
91 AHCR: Enllumenat públic. Contracta “Gas Reusense” per l’enllumenat públic”. Any 1948.  
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comptador instal·lat a la mateixa fàbrica, el gas rebut. L’Ajuntament podia verificar 

el comptador i prendre les mesures de seguretat necessàries per garantir el 

perfecte funcionament. Gas Reusense podia exigir, en qualsevol moment, que el 

gas metà que rebia de l’Ajuntament fos rentat abans d’abocar-se a la seva fàbrica i 

suspendre la recepció si, el temps i l’experiència, podien demostrar que d’aquesta 

recepció resultés alguna dificultat per el perfecte funcionament de la indústria. El 

metà, que procedia de la depuradora d’aigües municipal, era una petita part del 

gas que sortia de la fàbrica cap a les canonades, L’any 1954, encara es rebia gas, de 

tal manera que, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en el resumen d’activitats de 

l’any informaren sobre l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Reus que:92 

“(...) Procederemos estos días a su vaciado e inutilización para ver si se puede 

reparar momentáneamente, en especial los escapes de gas que se producen. 

Se han aforado y cedido a “Gas Reusense” en 1954, 27.118 metros cúbicos de 

acuerdo con el contrato en vigor con dicha Sociedad. En 1953 se entregaron 30.465 

metros cúbicos. (...)” La quantitat de metà subministrada a la fàbrica de Gas 

Reusense va ser al voltant de la meitat de la quantitat que s’havia acordat.93 

Aquesta aportació de metà va significar vora un 3 % de la producció anual de la 

fàbrica. 

 

Les instal·lacions danyades greument durant la guerra, va ocasionar que el retorn a 

l’activitat es produís entre accidents i incidents que van alterar la producció. En les 

Actes de la societat es recollien aquestes circumstàncies: 94 “(...) El Sr. Grifoll da 

cuenta de un accidente ocurrido la noche del sábado último, en que por motivos 

que no se podrán precisar, hasta que sea posible una inspección ocular, se perforó 

una retorta. El gas que se escapaba se propagó por las demás a través de las 

grietas producidas por las explosiones de bombas de aviación durante la guerra y 

                                            
92 AHCR: Enllumenat públic. Serveis Tècnics 1955-1958.  
93 L’acord era subministrar 60.000 m3 anuals. AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta de 10 de 
juny de 1954. Pàg.: 280. 
94Ídem: Acta de 23 d’abril de 1940. Pàgs.: 48 i 49. 
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el aumento de temperatura que se produjo amenazaba destruir toda la batería. 

Afortunadamente se logró localizar el accidente limitándose el perjuicio a la 

inutilización de una retorta que precisa ser reparada. De todos modos la situación 

es muy delicada, pues la batería durante la guerra sufrió la explosión directa de dos 

bombas que causaron grandes destrozos y resquebrajaron, el macizo de 

refractario, aparte de otras muchas explosiones cercanas que ayudaron a 

desarticular al conjunto. Desde luego subsiste el peligro de nuevos accidentes 

imposibles de evitar a causa de los desastres citados.  

Se acuerda invitar al Sr. Ivern, representante de la casa constructora de la batería a 

que asista a la próxima reunión de Junta para tratar de ponerse en contacto con la 

misma a fin de proceder a la inmediata reparación de los hornos (...)” 

 

Refer la fàbrica va ser un procés costós i difícil, per culpa de la manca de recursos 

econòmics i de la dificultat d’accés a la tecnologia estrangera que es trobava 

limitada per la política autàrquica de l’estat espanyol i perquè aquesta tecnologia 

estava treballant, quasi en exclusiva, per a les necessitats de la IIa Guerra Mundial. 

Com a solució transitòria a les circumstàncies excepcionals per les quals travessava 

l’economia, en general i la de Gas Reusense, en particular, amb un estat 

deplorable de la fàbrica i amb problemes greus per aconseguir un subministrament 

adequat de carbó, es va decidir arrendar la fàbrica a Carbones del Cadí, SA durant 

tres anys, del 1943 al 1946. L’empresa arrendatària disposava carbó en una 

quantitat necessària, o al menys això semblava, per a l’explotació del negoci. Per 

Gas Reusense era important  que la fàbrica no interrompés la seva activitat per tal 

de poder mantenir el servei a la ciutat de Reus i per tal d’aconseguir un estalvi amb 

les despeses i amb el desgast que podia significar tenir-la aturada. A partir de l’1 de 

novembre de 1942, Carbones del Cadí va actuar a la fàbrica i va tenir des d’aquesta 

data, al seu càrrec el personal de Gas Reusense que hi va continuar prestant 

servei.95 

                                            
95 Ídem.: Acta del 5, 8 i 14 d’octubre i 10 de novembre de 1942. 
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Carbones del Cadí va rebre, el 1943, una fàbrica composada per 2 forns Glover-

West que tenien una capacitat de producció de 8.500 m3 diaris i que el formaven 5 

retortes verticals. La fàbrica tenia 6 refrigerants del tipus tubular i 2 separadors 

d’amoníac del tipus Laidlaw, per tal de realitzar la depuració física. Les 4 capses 

d’òxid de ferro existents eren els elements utilitzats per a la depuració química de 

gas. El gas produït s’emmagatzemava en 3 gasòmetres que tenien una capacitat de 

2.750 m3, i es comptabilitzava amb un comptador de tipus humit.96 Amb aquests 

mitjans, Carbones del Cadí havia de regir la producció de gas durant tres anys i 

retornar a Gas Reusense la fàbrica en les mateixes condicions en què la va rebre. 

Però el problema de la carestia del carbó, que també, es va deixar notar a 

l’empresa Carbones del Cadí, va fer que representants de Gas Reusense l’acusessin 

de destil·lar en la fàbrica closques d’avellana i ametlla, fet que es considerava molt 

perjudicial per al material de producció i distribució del fluid. Es va buscar el 

dictamen de l’antic Administrador, enginyer i accionista de la societat, Ramon 

Grifoll, qui va indicar, a l’any 1944, que s’havia d’aturar la utilització d’aquestes 

matèries:97 “(…) La Junta de Gobierno de esta Sociedad Gas Reusense después de 

los asesoramientos técnicos pertinentes según los cuales el gas producidos por 

leñas y cáscaras perjudica grandemente el material de fabricación y distribución 

del gas y enterado de que Uds. están destilando cáscara de almendro y avellana ha 

acordado oponerse terminantemente a que en esta fábrica se empleen tales 

materias primas y requerirles a que cesen inmediatamente a su distribución. (...)” 

 

La discussió no va acabar amb aquest informe i Carbones del Cadí va contraatacar 

amb un altre comunicat que va remetre a Gas Reusense. En aquest escrit, es deia 

que les matèries que es destil·laven, la llenya i la closca d’avellana i d’ametlla, no 

perjudicaven el material de fabricació i de distribució, quan es practicava amb 

                                            
96 Datos estadísticos técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. Publicat pel Sindicato Vertical de Agua, Gas y 
Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Anys 1930-1943.  
97 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta de 14 de novembre de 1944. 
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suficients mitjans tècnics per eliminar l’àcid pirolignós que es pogués generar. A 

més, aportaren dades oficials del Sindicato Vertical Nacional de Agua, Gas y 

Electricidad, que deia que el 20 % de les fàbriques de gas espanyoles destil·laven 

llenyes. Un altre percentatge similar destil·lava, al mateix temps, lignit com a 

substitutiu que es considerava que generava residus de sofre molt més difícils 

d’eliminar i molt més agressius per a les instal·lacions que l’àcid pirolignós. 

D’aquesta manera consideraven que no perjudicaven a Gas Reusense i que, per 

això, continuarien amb el mateix sistema de destil·lació. Davant d’aquest conflicte, 

Gas Reusense va demanar un altre dictamen a una Comissió formada per tres 

tècnics: un nomenat per Carbones del Cadí, un altre per Gas Reusense i un tercer 

tècnic que fos una persona neutral, es va pensar en el Director del Laboratori 

Químic de La Catalana, amb el compromís d’ambdues parts d’obrar en 

conseqüència amb el resultat d’aquest dictamen. L’administrador de Gas 

Reusense, no creia en aquesta comissió, degut als diferents interessos dels seus 

membres però va proposar realitzar un petit experiment per detectar els 

problemes del mal ús de la fàbrica, que consistia en submergir un tros de ferro net 

i sense pintar dins d’un recipient que contingués gas produït per closca i que 

després de haver romàs allà alguns dies, s’examinés per veure les petjades que dit 

gas li havia produït, fet que acabaria amb qualsevol discussió. Però Carbones del 

Cadí no s’havia quedat de braços creuats i va remetre a Gas Reusense el resultat 

d’un qüestionari elaborat, a petició seva, pel Director del Laboratori de la Fàbrica 

de Catalana de Gas y Electricidad,  que informava sobre els danys i perjudicis que 

podia ocasionar la destil·lació de fusta en lloc de la destil·lació d’hulla en les 

instal·lacions i utillatge de la fàbrica. La conclusió del qüestionari determinava que 

“(...) se desprende que la destilación de madera en las fábricas de gas no puede 

ocasionar ningún perjuicio, siempre y cuando se observen una serie de 

precauciones necesarias por la naturaleza de los productos producidos, siendo el 

desgaste de los aparatos e instalaciones completamente normal y comparable al 

ordinario producido por el tiempo y el servicio. 
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Debemos hacer constar que es mucho más peligroso trabajar con ciertos lignitos 

con gran proporción de azufre, a lo cual no se presta la debida atención, y sin 

embargo, tiene un poder de destrucción y corrosión considerable (…)”.98 

 

Al final, Gas Reusense va acceptar el resultat d’aquest qüestionari i va comunicar a 

Carbones de Cadí que procuraria que es complissin les precaucions que s’indicaven 

per a la conservació del material.99 La utilització d’altres matèries primeres de més 

baix rendiment i qualitat, va ser una pràctica habitual en una Espanya aïllada i 

autàrquica i l’actuació de Carbones del Cadí no ens ha de sorprendre. Amb tota 

seguretat Gas Reusense també va utilitzar subproductes de l’hulla i gas-oil.100 L’any 

1947, a Espanya, una part del gas no procedia de l’hulla:101 

 
Matèries destil·lades per l’obtenció de gas a Espanya l’any 1947 

 

 
 
El juny de 1946, la fàbrica va retornar a les mans de Gas Reusense, en un moment 

en què els subministraments d’hulla havien millorat substancialment respecte el 

1941. Però encara tenia el repte d’esborrar totalment els efectes de la Guerra Civil 

a les instal·lacions de la fàbrica. Des d’abans de l’arrendament de la fàbrica, ja 

estava molt avariada la instal·lació dels forns Glover-West i, una vegada la fàbrica 

va tornar a mans de Gas Reusense, va ser imprescindible la reparació dels forns. 

L’any 1947, la societat reusenca va buscar un tècnic que pogués iniciar les 

reformes dels forns, però finalment, la reparació provisional es va realitzar sota els 

criteris de Catalana de Gas y Electricidad.102 La represa de la fabricació i les 

                                            
98 Veure Annex Qüestionari Fabricació. 
99 Ídem.: Actes de 29 de desembre de 1944 i 16 de gener de 1945. 
100 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense. Any 1933-1958. Acta de 9 de novembre de 1950. Pàg.:212. 
101 VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. Revista Acero y Energía. Març - juny de l’any 
1949. Pàg. 168. 
102 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense. Any 1933-1958. 16 de setembre de 1947. Pàgs.: 141-142. 
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deficiències de les instal·lacions, van fer que l’any 1951 es produís un altre 

augment del capital.103 

 

El 1949, es feia constar, dins d’un extens article sobre la indústria del gas a 

Espanya, l’informe referit en la publicació del Sindicato Vertical de Agua, Gas y 

Electricitat de la situació de les fàbriques de gas espanyoles.104 Aquí es feia notar 

que les fàbriques de gas espanyoles eren, en gran part, antiquades. Abundaven les 

bateries de forn de retortes, principalment de tipus horitzontal com les instal·lades 

a la primera fàbrica de Gas Reusense,105 encara que existien algunes instal·lacions 

modernes o modernitzades, com les de Madrid i de Barcelona, la primera de les 

quals disposava de dues bateries de cambres de destil·lació continua, una del tipus 

Didier de destil·lació discontinua i l’altra Koppers de destil·lació continua, i la 

segona, d’una bateria Otto, de destil·lació continua, posada en servei el 1936. 

També posseïen bateries de cambres modernes, les fàbriques de Sevilla, València, 

Granada, San Sebastià, Bilbao, La Corunya, Gijón i Oviedo. Evidentment aquest 

informe presentava un oblit, la fàbrica de Reus, que el 1935, va inaugurar la nova 

bateria de forns Glover–West de destil·lació continua, el seu intent de renovació 

tecnològica era més que evident. Un cas apart, constituïa la fàbrica de Còrdova, 

exemple per a Gas Reusense en anys anteriors, que utilitzava per a la fabricació del 

gas la patent Tully Gas Plant, de gasificació integral de l’hulla, amb la qual 

s’obtenia un rendiment elevat de gas, a costa de la manca de subproductes, en 

especial coc, perquè els seus gasògens tan sols deixava com a residu les cendres 

del carbó utilitzat, que per l’any 1947, era antracita. Aquest sistema Tully de 

gasificació integral es va aplicar anys després, encara que de manera parcial, a la 

fàbrica reusenca.  

 

                                            
103 El capital social va augmentar fins a 1.875.000 pessetes. OLIVÉ I SOLANES, Joseph M.: Reus i el gas 1855-
1985. Pàg.:28. 
104 VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. Pàg. 164-165. 
105 Aquesta era la tecnologia estrangera importada a mitjans del segle XIX per a la construcció de les 
primeres fàbriques de gas a Espanya. 
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El rendiment obtingut en la producció de gas era més elevat (fora de la fàbrica de 

Còrdova, on el rendiment era màxim) a les fàbriques espanyoles que posseïen 

cambres verticals. Era de l’ordre dels 40 a 45 m3 per 100 quilograms d’hulla, 

mentre que a gran part de les fàbriques que empraven els forns de retortes 

horitzontals, el rendiment oscil·lava entre els 30 o 35 m3 de gas. També, influïa en 

la producció de les fàbriques de gas el fet de que una part d’aquest gas es generés 

en gasògens d’aigua, que actuaven de forma independent. Les fàbriques de 

Madrid, Barcelona, Sabadell, Màlaga i Cadis aplicaven diversos sistemes de 

producció. Algunes d’aquestes, com Barcelona i Madrid, també, obtenien gas 

carburat mitjançant el cracking de gasoil i altres produïen el gas d’aigua per 

steaming en les mateixes retortes o cambres de carbonització.106 De les 

instal·lacions de les fàbriques de l’estat, la de Barcelona, era la que posseïa una 

instal·lació de depuració física i química més moderna. Catalana de Gas sempre va 

estar a l’avantguarda de la tecnologia gasista espanyola.   

 

Quan a la capacitat dels gasòmetres de les diverses indústries de gas espanyoles, 

l’any 1947, Reus, amb una capacitat de 2.300 metres cúbics,107 s’havia quedat molt 

lluny d’altres ciutats catalanes, com Sabadell i Badalona, que no eren capital de 

província. Però aquest fet té una primera explicació lògica que passa pels diversos 

ritmes de desenvolupament demogràfic de les ciutats catalanes. La població a 

Reus, durant la primera meitat del segle XX, havia quedat pràcticament, estancada, 

mentre que les ciutats properes a Barcelona van créixer amb espectacularitat. 

Reus havia estat la segona ciutat catalana al segle XIX, però en aquests moments 

Sabadell, amb 70.000, tenia el doble d’habitants mentre que Badalona ja rondava 

                                            
106 “(...) una aclaración: durante el gas steaming, es cuando en realidad se produce gas de agua, llamado 
también gas azul; el cual, mezclado con el procedente de la fase de destilación se llama gas mixto. Gas de 
agua 100 % no se obtiene en los gasógenos; los cuales, en el mejor de los  casos, solamente producen 50 % 
de gas de aire + 50 % de gas de agua, mediante periódicas inyecciones de vapor, lo que viene a resultar una 
especie de los llamado “steaming = (vaporización).  
Los gasógenos dan, si se utiliza hulla, una especie de gas mixto constituido por: 15 % gas de destilación, 60 
% gas de aire y 25 % gas de agua. (...)” VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. Pàg.: 164. 
Nota (22). 
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l’any 1940, els 50.000 habitants. La capacitat dels gasòmetres de les distintes 

fàbriques no sempre tenia una relació directa amb la producció, però si amb el 

consum. Badalona és l’exemple que la capacitat dels seus gasòmetres res tenia a 

veure amb la producció de gas, perquè aquests gasòmetres van ser subministrats 

per una xarxa procedent de Barcelona; donat que ja feia temps que la fàbrica de 

Badalona estava aturada.  

 

Els gasòmetres acumulaven gran part de les reserves necessàries, amb la finalitat 

de garantir les fluctuacions de la demanda i de la producció. També, la relació 

entre la resposta de producció de gas en un moment determinat podia condicionar 

la dimensió del gasòmetres, de tal manera que amb un millor sistema de producció 

hi havia una menor necessitat de reserves. Des d’aquestes premisses, es pot 

comparar els gasòmetres existents a Sevilla i Reus l’any 1947. La capacitat dels 

gasòmetres de Sevilla era 13 vegades superior al de Reus, mentre que el nombre 

d’abonats de Sevilla tan sols era el triple que els abonats de Reus i la producció 

anual de gas només 2,25 vegades superior.108 El volum dels gasòmetres de la 

fàbrica de Reus era modest si el comparem amb les grans ciutats espanyoles. La 

fàbrica amb més nombre de gasòmetres i de capacitat era La Catalana de Gas a 

                                                                                                                                    
107 Un gasòmetre de 1.000 i dos de 650 metres cúbics. 
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Barcelona, que posseïa 13 gasòmetres amb una capacitat sis vegades més gran que 

els  gasòmetres de la fàbrica madrilenya de Gas Madrid; que per la seva capacitat 

global la seguia en importància.109 El gasòmetre amb més capacitat de l’estat 

espanyol, també, estava instal·lat a Barcelona i podia contenir fins a 100.000 m3 de 

gas.110 Les grans reserves que podien contenir els gasòmetres barcelonins, tenia la 

seva raó de ser perquè la capacitat de producció i el consum era molt superior al 

de qualsevol altra ciutat espanyola. 

 

Els gasòmetres reusencs es podien considerar suficients, però la producció de la 

fàbrica presentava, a l’inici dels anys 50, problemes greus per culpa de la baixa 

rendibilitat dels forns verticals Glover-West, tot i que havien estat considerats feia 

poc una gran innovació tecnològica. La producció del metre cúbic amb aquests 

forns era excessivament cara, entre d’altres motius, per la baixa generació de 

coc.111 En aquests moments es necessitava una fàbrica a ple rendiment, degut a les 

restriccions elèctriques que havien generat un augment del consum de gas. Es van 

presentar dos problemes seriosos, la improductivitat de la fàbrica i la mancança de 

matèries primeres. La producció es va poder garantir en base a una destil·lació de 

gas que no era rendible, que generava pèrdues en el seu procés de fabricació. La 

solució a la mancança de matèries primeres va passar, en ocasions, per la 

utilització de gas-oil.112 L’any 1951, el Consell d’Administració de la societat va 

arribar a la conclusió que els defectes dels forns verticals Glover-West no es podien 

                                                                                                                                    
108 VIDAL BURDILS, Francisco: Pàg.: 165. 
109 Catalana de Gas y Electricidad, S.A. (Barcelona) 13 gasòmetres; Gas Madrid, S.A. (Madrid): 4; Catalana 
de Gas ... (Sevilla): 2; Cía. Española de Electricidad y Gas Lebon (València) 3; Sociedad General Gallega de 
Electricidad (La Corunya): 3; Gas para Alumbrado y Suministros (Cadis): 3; Compañía del Gas de Zaragoza 
(Saragossa) 3; La Propagadora del Gas (Badalona): 4 gasòmetres. Ídem.: Pàg.: 165. 
110

 “(...) Este gasómetro tipo Man es seco y de sección poligonal de 22 lados, con un radio de 24’593 m. y 
una altura útil interior de 52 m. (la máxima es de 69,17 metros). En su construcción se emplearon unas 
1.100 t. de hierro y más de 700.000 remaches. (...) Ídem: Pàg.: 165. 
111 La falta de generació de coc també podia deure’s a la no utilització d’hulla com a matèria primera. AGN: 
Llibre d’Actes de Gas Reusense. Anys 1933-1958. Acta de 28 de setembre de 1952. Pàg.: 254. 
112 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense. Anys 1933-1958. Acta de 9 de novembre de 1950. Pàg.: 212. 
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ser solucionar per culpa del cost elevat de la reparació i de la crítica situació 

financera de l’empresa, per la qual cosa calia estudiar una opció que fos millor.113  

 

L’any 1954, es va celebrar el Centenari de la creació de Gas Reusense i de la 

construcció de la seva fàbrica productora de gas per a l’enllumenat públic i privat. 

La fàbrica, durant aquest segle d’activitat, havia fet, dins de les seves possibilitats, 

una continua labor de renovació de l’utillatge i en aquest any, Gas Reusense, es va 

veure obligada a fer una reparació d’importància al gasòmetre número 3, que pels 

anys que portava en funcionament tenia un estat de deteriorament molt avançat 

que el podria  inutilitzar, la qual cosa no es podia admetre’s donat que era 

imprescindible durant l’època d’hivern quan el consum era molt superior.114 

També es va plantejar, com un procés de modernització de la fàbrica, la renovació 

dels forns per a la producció de gas i com, a primer pas per aconseguir-ho, es va 

acordar la reparació del gasogen Tully, amb el qual s’esperava una millora en la 

qualitat i la quantitat de gas produït. Però no era una solució definitiva, perquè 

primer es volia obtenir dades del seu rendiment. Els costos d’adequació de la 

                                            
113 “(…) Se estudia detenidamente la Memoria presentada por el Director técnico Sr. Ballart, con motivo de 
la Reunión general últimamente celebrada, reiterando una vez más, todos los Consejeros la necesidad de ir a 
la reparación de los hornos a fin de evitar los graves inconvenientes que pudieran presentarse si en algún 
momento se llegase a no poder continuar el encendido por la mala situación en que se encuentran aquellos, 
pueden teniendo en cuenta el elevado coste de la reparación y la crítica situación financiera de la Sociedad, 
se llega a la conclusión de que por el momento no es posible llevar a término la indicada reparación en la 
forma propuesta por el Sr. Ballart por lo que se ordena continúe estudiando alguna otra fórmula más 
económica que nos permita resolver este grave problema. (…)” Ídem: Acta de 25 de maig de 1951. Pàg.: 223. 
114 “(...) Juan Busquets, quien expone el alarmante estado en que encuentran los hornos Glover West de la 
Fábrica. Debido al notable exceso de tiempo que llevan en servicio, que ha sobrepasado ampliamente la 
duración normal de un horno en funcionamiento permanente, van apareciendo constantemente nuevas 
dificultades que amenazan con el paro fortuito de dicha instalación. Al desgaste normal y grietas en la 
estructura de refractario hay que añadir ahora obstrucciones en los conductos de humos en puntos no 
accesibles para su limpieza, sin poderlo atribuir a defecto de la instalación, pues como se ha manifestado, 
lleva funcionando mucho más tiempo del que se podía prever. Resulta contraproducente que estando en tal 
mal estado, figure todavía en el Activo de la Sociedad la cantidad de ptas. 568.622’35 como valor de la 
citada instalación, por lo que manifiesta que a su criterio conviene amortizándolas estableciendo como 
norma seguir en este y años sucesivos lo que se hizo en el año anterior respeto a amortización. (...)”  
Respecte a l’estat i rendiment dels forns Glover-West hi ha, en aquesta manifestació, un canvi d’actitud 
respecte a la rendibilitat dels forns que havien estat catalogats, amb anterioritat, com de “antieconòmics”. 
Es canvia de discurs per amagar el que havia estat un fracàs tècnic. AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 
1933-1958. Acta de 10 de desembre de 1954. Pàg.: 295-296.  
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fàbrica van influir negativament en els resultats econòmics.115 A més, a aquestes 

dificultats tècniques s’hi va afegir l’alça del preu del carbó que el convertia en un 

producte inabastable per a totes les fàbriques de gas existents a la província (Reus, 

Tarragona, Tortosa, Valls, Vendrell i Arboç). Els dirigents d’aquestes fàbriques es 

van veure obligats a recórrer al Governador Civil de la Província, per exposar la 

situació angoixant de les factories que, en cas de no trobar cap solució, els havia 

de portar al tancament.116 A empentes i rodolons, i canviant carn per peix, van 

aconseguir mantenir un nivell de producció suficient. 

 

L’any 1955, la producció de gas de la fàbrica de Reus era de 1.262.329 m3 de gas. 

També, es van obtenir 1.297.815 quilos de carbó de coc i 57.251 quilos de 

quitrà.117 Des de que Gas Reusense es va tornar a fer càrrec de la indústria, la 

producció havia augmentat a conseqüència d’un increment en la demanda 

deguda, en bona part, a les restriccions elèctriques, a una incorporació progressiva 

d’abonats i a què el carbó, encara que car, va retornar al mercat. Així, l’augment 

de la producció de gas, entre 1950 i el 1955, va ésser d’un 32 %.  Però la pèrdua en 

la distribució, per fuites de la xarxa, es considerava el 1955, del 17,5 % del total de 

gas produït; una minva excessiva per a una indústria que es trobava immersa en 

una crisis econòmica i tecnològica. A aquestes dificultats se li sumava una deficient 

depuració del gas que feia necessari la instal·lació d’un depurador de quitrà, per tal 

de millorar l’obtenció d’aquest subproducte.118 L’acord per a l’adequació de la 

fàbrica, per tal d’elevar els índexs de productivitat i aconseguir una major 

regularitat i potència calorífica, es va reflectir en la Memòria de l’exercici del 1955 

en els següents termes:119 “(...) Instalaciones de Fabricación.- La necesidad de ir a 

la construcción de unos nuevos hornos de destilación, aprovechando elementos de 

los actuales, sin poder interrumpir la fabricación y también la de cubrir puntas de 

                                            
115 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1954. 
116 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta de 30 de juny de 1954. Pàg.: 281-282. 
117 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985. Pàg.: 31. 
118 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta 18 de novembre de 1955. Pàg.: 319. 
119 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1955.   
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consumo de invierno, durante la temporada en que la emisión supera la capacidad 

de producción de los hornos, obligan a disponer de elementos auxiliares de fácil 

puesta en marcha y parada que atiendan las expresadas necesidades. Entre los 

distintos procedimientos que se emplean, el más aconsejable en nuestro país, 

teniendo en cuenta las posibilidades de adquisición de materiales y materia prima, 

es la gasificación integral de la hulla120. Afortunadamente en nuestra Fábrica se 

disponía de un antiguo gasógeno de gas integral Tully, construido después de la 

Guerra Europea de 1914, y que estaba fuera de servicio por su poca eficacia y 

capacidad. No obstante aprovechando los elementos de que está compuesto, 

reparándolos y practicando ciertas reformas de relativa poca importancia ha 

podido conseguirse ponerlo a punto obteniendo rendimientos comparables a los de 

las instalaciones más modernas.- Por este motivo se procedió a su reparación y 

reforma.- Las variaciones introducidas obligaron a ampliar la nave donde está 

situado, dejándola preparada para instalar una segunda línea de gas integral si en 

el futuro resultara aconsejable.- Los trabajos a realizar en dicho gasógeno, del que 

ya se han recibido varios elementos nuevos, están en fase muy avanzada, 

esperando que en breve se verifiquen las pruebas de puesta en marcha.- Respecto 

a los hornos, se ha elaborado el proyecto de construcción de una nueva instalación 

en sustitución de la existente. Las modernas técnicas que predominan en la 

actualidad sobre la industria del gas han aconsejado abandonar el sistema de 

retortas de destilación continua y construir un horno de cámaras verticales de 

destilación intermitente. Se han estudiado cuidadosamente las distintas soluciones 

propuestas en las diferentes ofertas recibidas habiéndose aceptado la instalación 

de Catalana de Gas y Electricidad, S. A. de Barcelona para construcción de un horno 

CGE de cuatro cámaras por haberse estimado, en vista de los informes técnicos y 

                                            
120 La gasificació integral consisteix en transformar en gasos tota la matèria carbonosa, mitjançant la reacció 
del carbó amb O2, aire, vapor d’aigua, SO2, CO, etc., amb el que, segons l’agent gasificant, apareixen gasos 
de composició diversa que poden utilitzar-se com a combustible, en alguns casos com aquest, i com matèria 
primera química en altres. ARIZTIMUÑO JAUREGI, Alaitz i altres: El carbón como materia prima. Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial. Sant Sebastià – Donostia. 
http://www.sc.ehu.es/iawfemaf/archivos/materia/industrial/libro-10.PDF.  
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económicos sobre su rentabilidad, que era la más favorable para nuestras 

necesidades.- El emplazamiento de la nueva instalación se ha previsto en la 

antigua sala de hornos horizontales para lo que será necesario elevar la altura de 

sus paredes y cubrirla. (…)”.  

 

Es va justificar el canvi tecnològic per suplir les deficiències del forn Glover- West 

que, amb una vida normal, en la part de refractaris d’uns set anys, i en els seus 

mecanismes d’uns quinze anys, havia sobrepassat aquests terminis de manera que 

es feia imprescindible renovar-lo en la seva totalitat, amb excepció de l’estructura. 

Davant d’aquesta necessitat de renovació, l’empresa va optar per canviar de 

sistema de producció i així adaptar-se de pas a uns sistemes de producció més 

moderns.121 Però, el fet de no renovar el forn Glover-West i substituir-lo en el 

moment de la seva pràctica defunció per tecnologia catalana, ens alerta sobre els 

problemes que existien per accedir als recanvis industrials i a la tecnologia 

estrangera. Era un dels efectes de la política econòmica implantada per la 

Dictadura franquista. Aquesta desconnexió tècnica i tecnològica, de Gas Reusense 

amb Europa i que patia tota la indústria gasista, es va perllongar fins a mitjans dels 

50, quan la societat reusenca va sol·licitar les condicions sota les quals l’Associació 

Tècnica de la Indústria del Gas francesa estaria disposada a transmetre’ls totes les 

seves publicacions i resultats de congressos internacionals del ram, material de 

propaganda, organització del estampillat dels aparells per ús del gas, etc...122 

Davant d’aquesta orfandat tècnica, Gas Reusense es va veure obligada a convertir 

una andròmina, el gasogen Tully, en un aparell tecnològicament avançat per tal de 

cobrir les seves necessitats i expectatives. La xarxa no es trobava en millors 

                                            
121 En el llibre d’actes de Gas Reusense es transcriu la Memòria de 1955 però aquesta no coincideix, encara 
que s’assembla temàticament i en continguts, amb la Memòria que es publica en la Declaració de Balanç 
presentat a la Delegació d’Hisenda de Tarragona. La presentada a la hisenda espanyola és més breu i 
matisada. Però, no es tracta d’una casualitat o un error ja que una de les frases que s’obvia en la Memòria 
presentada a la hisenda espanyola fa referència als bombardejos franquistes que afectaren a la fàbrica i, en 
concret, a la nau del forn vertical Glover-West. AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1953-1959. Volum I. 
Acta de 10 de març de 1956. Pàg.: 27. 
122 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta 28 de novembre de 1956. Pàg.: 350. 
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condicions que la fàbrica, perquè les fuites en lloc de baixar augmentaven, hi havia 

passat del 15,9 % l’any 1954 a un 17,5 % l’any 1955.123 

 

El 27 de maig de 1955, es va acordar la reforma i modernització de la instal·lació de 

gas integral Tully, que es trobava fora de servei. L’havia de portar a terme 

l’enginyer industrial Enric Borràs i Brucart, conjuntament amb Fours Picard de 

París, que eren els representants continentals de Tully Engineering Company Ltd. 

de Nervark, Nottinghamshire (Anglaterra).124 El mes de juliol, es varen iniciar les 

obres per la qual cosa calia aconseguir el finançament suficient, que es va 

aconseguir amb el no repartiment dels beneficis de l’exercici i el cobrament parcial 

del deute municipal.125 També, l’adequació de la fàbrica va necessitar posar a punt 

altres parts dels seus elements, de tal manera que es disposaren vies per a les 

vagonetes d’alimentació de carbó des del magatzem fins a l’emplaçament del 

gasogen.126  El 1956 es va posar en funcionament la instal·lació del gas integral 

Tully127 amb excel·lents resultats, en una primera percepció i sobrepassant les 

garanties contractuals. El cost de la transformació i posada en servei de l’antic 

gasogen va ser de 342.780,65 pessetes, al qual es va haver d’afegir el valor de 

condicionament de la nau on s’allotjà i el cost d’un extractor de gasos.128 A l’inici 

d’aquest any, es va decidir que havia de quedar fora de servei i desmantellada la 

instal·lació dels forns verticals Glover-West. Entre els diversos sistemes de 

producció existents, s’escull el clàssic: la piròlisi de l’hulla mitjançant forns verticals 

intermitents realitzats per Catalana de Gas y Electricidad.129 Poc després, es van 

                                            
123 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1955.  
124 L’import del pressupost acceptat era de 364.480 pessetes. AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-
1958. Acta de 27 de maig de 1955. Pàg.: 305-306. 
125 Ídem: Acta de 15 de juliol de 1955. Pàg.: 309. 
126 Ídem: Acta de 2 de desembre de 1955. Pàg.: 320. 
127 A l’agost de 1956 es realitzaren les proves de posada en marxa i recepció. Ídem. Acta de 10 d’agost de 
1956. Pàg.: 341. 
128 L’adequació de la nau va costar 13.505,95 pessetes i l’extractor de gasos va tenir un valor de 30.000 
pessetes. AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1953-1963. Volum I. Acta de 27 d’abril de 1957. Pàg.: 35. 
129 “(...) A continuación se entra en la discusión del proyecto de la instalación para producción del gas y su 
financiación. Por los estudios efectuados y los presupuestos recibidos se demuestra la conveniencia de 
construir un nuevo horno en sustitución de la actual instalación Glover-West la cual quedaría de esta 
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iniciar la construcció del forn, amb quatre cambres verticals CGE,130 que varen 

necessitar la reconstrucció de l’antic edifici de forns horitzontals per tal de encabir-

lo.131 Aquestes reformes es feien necessàries per satisfer, no tan sols, la millora de 

la rendibilitat de la producció sinó també per fer front a l’augment del consum, 

que s’havia de produir amb la construcció d’uns 1.000 habitatges al nou Barri 

Fortuny i un grup de 296 vivendes que ja s’executaven pel Patronato Local de la 

vivienda.132 Desprès d’observats els resultats del gasogen integral Tully, els 

avantatges i els inconvenients que presentava sobre el procediment de cambres 

verticals, el Consell d’Administració de Gas Reusense, va acordar que el sistema de 

producció bàsic havia de ser el forn CGE, mentre que la solució més convenient, 

per cobrir puntes o qualsevol altre període de producció curt, era el gasogen de 

gas integral –Tully- que a més presentava l’avantatge de poder actuar com a 

regulador de la producció de coc. Queda clar que amb el gasogen Tully no s’havien 

solucionat els problemes de producció, perquè aquest tan sols era un sistema de 

reserva.133 Però amb tot, els debats tecnològics sobre el sistema que calia emprar 

no acabarien aquí i una visita del representats de la casa Tully i  Fours Picard i les 

consultes realitzades a Alemanya, així ens ho demostra.134 Però la situació tècnica 

                                                                                                                                    
manera fuera de servicio y disponible para ser desmontada. De las distintas soluciones conocidas, o sea 
pirognación de hulla, producción de gas integral y gasificación de derivados del petróleo, se estima que el 
procedimiento más recomendable, atendiendo a las características del proceso y la seguridad en la 
disponibilidad de primera materia es el clásico de pirognación de hulla con producción de gas de agua “in 
situ” por inyección de vapor. Y entre los distintos tipos de hornos de los que se ha solicitado presupuesto por 
haberlos considerado realizables en forma práctica, se propugna adoptar la solución ofrecida por Catalana 
de Gas y Electricidad. La de Barcelona por ofrecer suficientes garantías y dar resultado favorable en lo que 
respeta a la rentabilidad de la instalación. (...) 
Se prevé una inversión de 1.500.000 pesetas (...)” AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta de 
17 de gener de 1956. Pàg.: 324. 
130 Catalana de Gas i Electricitat. 
131 Aquestes obres ascendiren 122.129,05 pessetes. AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1953-1963. Volum 
I. Acta de 27 d’abril de 1957. Pàg.: 36. 
132 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta de 24 de gener de 1956. Pàg.: 325. 
133 Ídem: Acta de 24 d’agost de 1956. Pàg.: 342. 
134 “(...) se considera muy oportuno la próxima visita a nuestra fábrica de Mr. Tully, de la firma inglesa 
creadora de diversos tipos de gasógenos para producción de gas integral y de gas derivado de aceites de 
petróleo. (...)” Ídem: Acta de 21 de juny de 1957. Pàg.: 366.  
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de Gas Reusense era, gairebé, comuna a d’altres indústries de gas espanyoles, per 

la qual cosa necessitaven d’un espai comú per tal d’ajudar-se entre elles i 

solucionar els problemes tècnics que afectaven greument a la seva subsistència. Es 

van realitzar reunions de caire nacional entre diferents empreses gasistes 

estatals.135 Però malgrat aquest front comú, els problemes varen continuar 

afectant d’una manera individual. Així, l’any 1957, Gas Reusense, va acordar 

paralitzar la construcció del nou forn CGE, fins que la situació econòmica els  

permetés reprendre la inversió, tot i que mesos més tard es va donar el vist i 

plau.136 

  

El Consell d’Administració de Gas Reusense senyalava a la fàbrica com la font dels 

principals problemes de l’empresa. De tal manera que l’augment de les vendes i la 

disminució de les pèrdues, es van veure contrarestades pels efectes nocius d’un 

consum d’hulla més elevat per metre de gas produït, degut a l’envelliment 

prematur del forn Glover–West, però la impossibilitat d’aconseguir recanvis per a 

la seva renovació van acabar de condemnar-lo. Els problemes de producció 

d’aquest forn ja existiren quasi des del mateix moment de posar-lo en 

funcionament. Es per això que, el fet parlar d’un forn envellit, tal com es diu a la 

Memòria de 1956, no es més que una coartada per no parlar de l’aplicació l’any 

1935, d’una tecnologia fracassada. Cada vegada més, la rendibilitat d’aquest forn 

                                                                                                                                    
“(...) la entrevista que junto con D. Juan Vilella i el Sr. Ballart, sostuvieron recientemente con Mr. Tully, de 
“Tully Gas Plants Ltd.” de Nervark, Mr. Picard de “Fours Picard” de París i D. Enrique Borràs, Ingeniero 
Industrial de Barcelona, aprovechando la visita que nos hicieron los mismos , y en la que se trató sobre los 
últimos modelos de gasógenos de las referidas firmas y posibles soluciones para mejorar la potencia 
calorífica de gas obtenido en las instalación “Tully” de nuestra fábrica. Aún cuando las soluciones 
preconizadas, que ya conocíamos previamente, no son recomendables para nuestro caso, la entrevista 
resultó altamente cordial e interesante.  
Se acordó seguir con el mayor interés el desarrollo de las investigaciones sobre nuevos procedimientos de 
fabricación de gas que se están llevando a término en algunos países extranjeros  (...)” Ídem: Acta de 5 de 
juliol de 1957. Pàg.: 367.  
“(...) Seguidamente se informa sobre el resultado de las consultas efectuadas a las firmas Heinrich Kopppas 
y Dr. Otto de Alemania, sobre sus procedimientos de producción de gas ciudad por cracking de fuel-oil. La 
primera lo tiene resuelto industrialmente pero sólo ha iniciado la construcción de plantas de capacidad unas 
diez veces superior a la de nuestra Fábrica. Respecto a la segunda el procedimiento no ha pasado todavía de 
la fase de ensayo por la que no acepta encargos. (...)” Ídem: Acta de 10 de juliol de 1957. Pàg.: 368. 
135 Es celebrà Reunions Nacionals els dies 5 i 6 de juliol de 1956. Ídem: Acta 6 de juliol de 1956. Pàg.: 338. 
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era pitjor, perquè mentre que el 1956 per produir un m3 de gas es necessitava 1,51 

kg., el 1957, es necessitaren 1,77 kg., un 17,2 % més.137 Es van substituir els 

ineficaços forns Glover–West per un forn CGE, que es varen intentar construir 

durant l’any 1957, després de solucionar els problemes d’endarreriments en el 

lliurament dels materials per a la construcció de la seva estructura.138 Però la 

demora en el muntatge del nou forn encara trigaria uns mesos, fins que el juny del 

1958, es van aconseguir tots els elements necessaris. Aquest nou forn CGE, amb un 

pressupost de 1.397.342 pessetes, va entrar en funcionament, després de tota una 

sèrie de dificultats logístiques i econòmiques, el 9 de gener de 1959 encara que la 

primera encesa, en fase de dessecació i calefacció, ja s’havia efectuat.139 Durant tot 

l’any 1958, va funcionar l’antiga instal·lació Glover–West 140 i amb el nou forn en 

marxa, es va decidir aturar-la definitivament.141 El forn CGE era l’aposta que Gas 

Reusense realitzava per tal de garantir una producció futura que es basés en la 

rendibilitat i l’eficiència econòmica. 

 

Les primeres sensacions que van generar el forn CGE van ser considerades com 

favorables, amb un rendiment, que malgrat estar en fase de proves, es 

considerava altament satisfactori. Però, aquesta benèvola impressió s’enfrontaria 

amb tota una sèrie de dificultats que es van haver de superar per a la posada en 

funcionament de la instal·lació.142 

                                                                                                                                    
136 Ídem: Actes de 25 de gener i de 8 d’abril de 1957. Pàg.: 354 i 360. 
137 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1957. Fons Delegació Hisenda Tarragona. Declaració Balanços.  
138 Ídem. 
139 “(...) A las 17,30 horas el Presidente Sr. Gilabert procede al encendido del gasógeno, iniciándose en aquel 
momento el fuego que no ha de extinguirse durante años, y que pone en marcha al nuevo horno. (...)”  Un 
vaticini que no es faria realitat. AGR: Llibre d’Actes Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 24 de novembre de 
1958. Pàg.: 2. 
140 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1958.   
141 AGR: Llibre d’Actes Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 23 de gener de 1959. Pàg.: 7. 
142 Ïdem: Acta de 20 de febrer de 1959. Pàgs.: 10. 



4. La fàbrica de gas de Reus i la seva producció.  Pàgina 237 

 

 
Foto AGN: Instal·lació del gasogen Tully a Gas Reusense. 

 
Quan es va redactar la Memòria del 1958, el juny de 1959, encara era aviat per 

treure conclusions del forn CGE perquè no existia un cicle complert del 

funcionament d’aquest forn amb què es pogués establir el seu rendiment. Es 

considerava que calia analitzar-lo després del transcurs de les quatre estacions de 

l’any, perquè el consum de gas variava i com que s’havia d’amollar la producció a 

la demanda del consum, hi havia unes èpoques més favorables que d’altres quan 

als rendiments. Es considerava que era millor com més ajustada era la producció a 
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la marxa de règim de la instal·lació. El valor del forn CGE, tal com es va recollir al 

Balanç de Gas Reusense l’any 1959, va ser de 1.808.559,09 pessetes i el del 

gasogen Tully de 342.780,65 pessetes. Com es pot comprovar la gran inversió en 

l'acondicionament de la fàbrica, per als nous temps, va significar un esforç 

econòmic tant important, que tan sols es pot comparar amb dos altres fets: la 

incorporació de la societat el 1898, al mercat elèctric reusenc i la instal·lació dels 

forns verticals Glover-West.143 Però aquest no va ser l’únic efecte nociu que va 

afectar el rendiment de la fàbrica, perquè a més dels problemes tècnics, l’augment 

sobretot en la última dècada, dels salaris del personal de la fàbrica i l’increment 

amb el preu de l’hulla, la van portar vora de la incoherència econòmica.144 Durant 

el 1958, es van produir altres millores a la fàbrica, com la instal·lació d’un grup 

electrogen que estava format per un motor Dièsel i un alternador. Amb aquest 

grup es va solucionar definitivament el problemes que havien creat les restriccions 

elèctriques en el últims anys, així com els talls esporàdics de corrent que encara es 

repetien de manera sovint. Per altra banda, es va continuar amb la reparació i la 

millora, amb ampliacions parcials, de la xarxa de distribució i, en general, de tots 

els serveis de la fàbrica.145 

 

Amb moltes dificultats, la fàbrica havia augmentat la producció per tal de donar 

resposta a la demanda, de tal manera que els arranjaments van aconseguir que no 

es col·lapsés. Entre l’any 1950 i el 1963, la producció s’havia doblat, havia 

augmentat en gairebé un milió de metres cúbics, un 101 %.146 El creixement del 

consum va ser molt important i va comportar que alhora la fàbrica s’apropés amb 

perillositat, al sostre de la seva capacitat de producció. Per aconseguir que la 

fàbrica i el sistema de distribució fos rendible, es van realitzar, entre els anys 1958 i 

el 1965,  tota una sèrie de millores, per un valor de 9 milions de pessetes. En 

                                            
143 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1959.  
144 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1956.  
145 AGR: Llibre d’Actes Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 23 de gener de 1959. Pàg.: 7. 
146 El 1950 es produïren 956.710 m3 i el 1963 la producció va ésser de 1.925.000 m3.  
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principi, aquest capital va servir per a la instal·lació del forn CGE i la seva ampliació 

posterior, per a l’adequació del gasogen Tully; per al canvi integral dels antics 

comptadors hidràulics dels abonats per comptadors moderns secs –uns 4.000- i 

per incrementar en 6.382 metres la xarxa de distribució, que es va estendre fins al 

Barri Fortuny, la Urbanització Pàmies i altres carrers de la ciutat.147  

 
Foto AGN: Instal·lació del forn CGE a Gas Reusense. 

 

                                            
147 Noves canonades als carrers Mare Moles, Font de Rubinat i Passeig Prim i al Barri Fortuny i les 
Urbanitzacions Pàmies i Niloga. OLIVÉ I SOLANES, Joseph M.: Reus i el gas… Pàg. 35. 
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Al voltant del nou forn amb quatre cambres verticals CGE, inaugurat l’1 de febrer 

del 1959, va aparèixer amb rapidesa un important problema, que necessitava 

d’una solució urgent, tal com es va especificar en la Memòria del mateix any:148 

“(...) Durante los meses transcurridos, hemos podido comprobar que el rendimiento 

económico responde a las previsiones que se establecieron, pero no así en cuanto 

al resultado técnico, ya que debido a unas importantes grietas que se abren en las 

retortas, ha habido una merma de rendimiento. Es imprescindible renovarlas, 

incluso para evitar el total derrumbamiento de las mismas, y lo que tenemos 

proyectado efectuar este verano aprovechando la reducción de consumo que se 

observa en dicha estación del año. Gracias a contar con la instalación del Tully y a 

las previsiones tomadas, nos cabe la pretensión de esperar que, las obras, no han 

de trastornar lo más mínimo la producción, y podrá atenderse convenientemente el 

consumo normal de aquella época. Al propio tiempo, y al evitar las pérdidas 

actuales, el rendimiento de la instalación ha de ser mucho mayor. Aprovecharemos 

el cambio de retortas para instalar otra más, y poder atender los incrementos de 

consumo de los meses de invierno, ya que se calcula un aumento de 20 % en la 

producción. (…)” Sis mesos després de la seva inauguració, ja s’havien detectat 

deficiències a la instal·lació i de seguida es va efectuar una reparació d’urgència, 

tot i que no se sabia l’origen dels defectes.149 El desembre, es varen cercar 

solucions a les deficiències de la fàbrica i es van realitzar consultes a diversos 

                                            
148 AHT: Memòria Gas Reusense de l’any 1959.  
149 “(...) la inspección del horno ha revelado que las paredes de las cámaras de destilación se han inclinado 
ligeramente adoptando una forma curva, como de paréntesis, convexa una pared y cóncava la colateral de 
cada cámara. Esta inclinación ha provocado la retracción de las mismas con respecto al techo y la formación 
de una grieta en las líneas de unión. (...)” AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 2 de juliol de 1959. Pàgs.: 
19-20.  
“(...) la grieta del techo del horno ha sido cegada en un 65 %, rellenando con material refractario los 
sectores de recalentamiento del vapor, previa extracción de los serpentines. (...)” Ídem. Acta de 17 de juliol 
de 1959. Pàg.: 20.   
“(...) Dice el Sr. Ballart no saber a que causa atribuir las deformaciones de las cámaras de destilación, pues 
en la construcción del horno se siguieron todas las reglas del arte y los refractarios fueron analizados con 
resultados satisfactorios en los laboratorios de la Diputación de Barcelona cuyo certificado obra en nuestro 
poder.  
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tècnics, algun d’ells estrangers que varen proposar fórmules de producció 

revolucionàries, com la construcció d’una nova fàbrica per a l’extracció de gasos de 

7.500 calories, de les brosses mitjançant la fermentació biològica.150 Aquests 

problemes en la producció, van generar tota una sèrie d’irregularitats amb el 

subministrament i que els va portar a prendre la mesura de barrejar gas butà amb 

el gas d’hulla produït, per tal de millorar l’eficiència energètica del fluid.151 El forn 

CGE era la resposta a la necessitat de modernitzar la producció de manera 

inexcusable d’una fàbrica que, com la pròpia empresa afirmava, era una de les més 

antiquades d’Espanya, però aquest procés innovador va fracassar un altre cop i de 

manera immediata. El 1959, es va produir la dimissió del Director tècnic Zenon 

Ballart i la contractació per aquest càrrec de Francesc Vidal, que va renunciar poc 

després. Finalment es va contractar, per aquest càrrec, a Ramon Serrat i Biarnés.152 

No s’ha pogut establir que existís una relació directa entre la dimissió del Director 

tècnic i els problemes existents a la fàbrica. 

 

Als problemes tècnics i de rendibilitat de la fàbrica, s’hi van afegir els problemes de 

fuites importants a la xarxa de distribució de gas que, degut als minvats recursos 

de Gas Reusense s’havien convertit en un problema sense solució. A pesar de tot, 

l’afany per adequar l’antiquada fàbrica va continuar i durant l’exercici de 1959, es 

van realitzar les millores següents: la verificació de la instal·lació de l’aigua 

amoniacal a la qual s’havien doblat, amb èxit, tots els seus elements en previsió de 

les avaries que es podien produir i es van recuperar dues bàscules que estaven 

fora de servei; també, es van desballestar els obsolets forns verticals Glover-

                                                                                                                                    
El Sr. Ballart acepta la responsabilidad plena de lo sucedido, pues la construcción del horno se verificó bajo 
su dirección, pero hace notar que Catalana de Gas y Electricidad, S.A., envió algunas veces al Sr. Fortuny 
para que supervisara las obras sin que jamás se mostrara defraudado en cuestión tan fundamental como es 
la colocación adecuada de las piezas de refractario. (...)” Ídem. Acta de 21 d’agost de 1959. Pàg.: 22. 
150 Ídem. Acta de 18 de desembre de 1959. Pàgs.: 28-29. 
151 Ídem. Acta de 10 i 23 d’octubre de 1959. Pàgs.: 24 i 25. 
152 AGR: Llibre d’actes,1958-1969. Actes de 23, 24 d’abril i 2, 5 de maig de 1959. Pàgs.: 14-17. 
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West.153 El 1961, la fàbrica de Mataró també va transformar el seu Glover-West 

per a la seva utilització com a gasogen de gas pobre de dilució, que utilitzava el coc 

com a combustible, per a la seva barreja amb el gas d’hulla dels forns de retortes 

horitzontals.154 La perdurabilitat tecnològica dels forns Glover-West va ser molt 

limitada. 

 

El 1960, es van solucionar els problemes del forn CGE i es va restablir la normalitat 

amb la producció de gas, desprès de tenir que aturar el forn per a la seva reparació 

per personal de La Catalana:155 “(...) hemos tenido que renovar el nuevo horno 

CGE, debido a sus enormes fisuras que se descubrieron al ponerse en marcha 

normal las cuatro cámaras de que el mismo constaba. Con muchas dificultades y 

pérdidas de todo orden, ayudándonos con el Tully que pusimos en marcha, 

pudimos continuar produciendo gas hasta el día 13 de Mayo último, en que, una 

vez en posesión de todo el material necesario, pudo emprenderse el derribo y 

reconstrucción de las cámaras averiadas. Entonces, y aprovechando la posibilidad 

de aumentar con una cámara de destilación, construyeron las cinco que permitía la 

estructura exterior. De esta forma se consiguió el aumento de un 20 % en la 

producción que, desde luego, ha de favorecernos en vistas de satisfacer las 

necesidades del consumo. Durante las obras de reparación y ampliación se puso en 

funcionamiento el gasógeno Tully, a pesar del elevado coste del gas con él 

producido, lo que ha repercutido grandemente en el resultado económico del 

ejercicio. Se aceleraron las obras cuanto fue posible, controlando la instalación un 

técnico de Catalana de Gas y Electricidad de Barcelona, y gracias al interés de 

todos, pudieron quedar terminadas las nuevas cámaras el 12 de Agosto ppdo., en 

cuya fecha empezó ya la fase preparatoria para dejarlas en plena producción y 

                                            
153 El desballestament dels forns Glover-West van tenir un cost de 9.311,21 pessetes. AHT: Memòria de l’any 
1959. 
154 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1961. Publicat per 
el Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad. Pàg.: 8. 
155 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1960 i AGR: Llibre d’actes,1958-1969. Actes de 6, 20 de maig i 3 
de juny de 1960. Pàgs.: 35-37. 
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pronto se alcanzó la temperatura necesaria.(...)” Va ser durant l’any 1961, quan el 

forn CGE de cinc cambres va funcionar a ple rendiment durant tot l’exercici, però 

malgrat aquests bons resultats va resultar insuficient per subministrar el gas que 

demandava la ciutat a l'hivern. El gasogen Tully va contribuir a complementar les 

necessitats de producció de gas. Però, el forn CGE i el gasogen Tully no van poder 

completar les necessitats de gas dels abonats reusencs i Gas Reusense es va veure 

obligada a augmentar el poder calorífic i la pressió de distribució del gas, per tal de 

poder proporcionar un servei eficient als usuaris, perquè, a més, havia de suplir les 

deficiències que provocava l’existència d’una xarxa de distribució poc apta per 

assumir aquests canvis.156 Durant l’any 1960, Gas Reusense va produir 1.512.752 

m3 de gas, dels quals 39.283 es van considerar com a gas carburat produït pel 

gasogen Tully. El gas carburat tan sols corresponia a les puntes de demanda de 

l’hivern. La destil·lació de l’hulla era el sistema fonamental per a l’empresa, però, 

la tecnologia de producció havia iniciat un procés de canvi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
156 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1961.  
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4.4. Procés de canvi del sistema de producció de gas (1960-1969). De la 

destil·lació d’hulla a la utilització dels derivats del petroli. 

 

L’any 1960, la fàbrica de Gas Reusense, la componien, segons el Sindicato Nacional 

de Agua, Gas i Electricidad, el forn CGE, el gasogen integral Tully i les 5 cambres 

verticals amb una producció diària de 4.500, 5.000 i 900 m3, respectivament.157 La 

depuració física es realitzava mitjançant sistemes d’aire i dos Scrubber mentre que 

la depuració química es realitzava amb matèria Lux amb una capacitat diària de 

depuració de 8.000 m3. També, posseïa un motor d’oli pesat de 35 c.v., 29 motors 

elèctrics amb un total de 47,3 c.v., 2 extractors de paletes amb una capacitat de 

20.000 m3 diaris. El comptador de la fàbrica era hidràulic i podia registrar 7.200 m3 

de gas diaris. Els tres gasòmetres de la fàbrica podien contenir 8.250 m3 diaris. Els 

dos compressors de paletes de 2,6 c.v. ajudaven a augmentar la pressió del gas a la 

sortida de la fàbrica.158 

 

A Tarragona, l’empresa de gas, realitzava completament la seva producció 

mitjançant gas d’aigua carburat. L’any 1961, va  adaptar un dels seus gasògens 

amb gasolines lleugeres (naftes) i va construir un primer tanc de 30.000 litres per 

al seu emmagatzement. Tres anys després posava en servei un nou gasogen de gas 

d’aigua carburat amb nafta de 700 m3/hora, amb un nou gasòmetre.159 A la resta 

de l’estat espanyol, la producció de gas mitjançant la destil·lació de carbó deixava 

pas a altres sistemes de producció, així Catalana de Gas gairebé produïa els 

mateixos metres cúbics de gas, per destil·lació d’hulla que a través del gas 

d’aigua.160 La tecnologia productiva de Gas Reusense era, tot i les millores 

                                            
157 De les 41 empreses de gas espanyoles, era l’única empresa que utilitzava els forns CGE, a part del seu 
creador La Catalana de Gas y Electricidad. Els gasògens Tully s’utilitzava, també, a Còrdova, Palma de 
Mallorca i Sant Sebastià. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y 
consumo any 1960. Pàgs.: 14-17. 
158 Ídem: Pàgs.: 14-19. 
159 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo any 1961. Pàgs.: 
8-9 i Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1963. Pàg.: 24. 
160 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. Pàgs.: 32-33. 
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realitzades, antiquada i la superaven uns avenços que no podia assumir 

econòmicament. El rendiment en la producció de gas a Reus no era encara 

suficient per mantenir aquest negoci energètic a nivells econòmics satisfactoris. 

Les fàbriques que no havien iniciat el pas cap a tecnologies més modernes de 

producció, patien seriosos problemes d’existència, perquè tenien que continuar 

subministrant gas amb una producció antieconòmica. Va ser el cas de Gas 

Reusense, que com d’altres empreses espanyoles de petita o mitjana dimensió, 

van veure que posseïen una tecnologia que permetia, amb prou feines, sobreviure 

i que convidava a la transformació radical del sistema de producció. Els rendiments 

de la fàbrica de Gas Reusense eren deficients, perquè es produïen 532 m3 de gas 

per tona de combustible, un valor molt inferior a La Catalana de Gas que produïa 

856 m3; a Gas Madrid, 866 m3; a Tortosa, 655 m3; etc., igual a les fàbriques de Valls 

i de Vilafranca i superior a les de Lleida, Alacant -aquesta tancaria les seves portes 

el 1961-,161 Maó, Figueres,... Com es dedueix d’aquests valors gairebé totes les 

petites iniciatives locals obtenien uns rendiments que provocaven pèrdues en la 

producció, a pesar de què aquest rendiment, respecte al segle XIX, s’havia doblat i 

en alguns casos triplicat.162 A més, s’hi afegia com a factor negatiu, la perenne 

inflació de l’hulla. Aquests rendiments variarien si establíssim una relació entre 

l’hulla comprada i el volum de gas produït, de manera que veiem com a Reus 

resulta un rati de 790 m3 la tona, a Bilbao aquest rati era de 608, en el cas de 

Tortosa, 657; a València, 922 i a Alacant, 374. En canvi, aquest rati canviaria molt si 

la variable fos la quantitat de diners dedicats a la compra d’hulla en relació amb el 

volum de gas produït, en el que intervindrien la diferència de cost de l’hulla a peu 

de les diferents fàbriques i els rendiments de la producció. Per exemple, el cost de 

l’hulla per metre cúbic a Reus era d’1,29 pessetes; a Bilbao, d’1,16 pessetes; a 

                                            
161 GARCÍA DE LA FUENTE, Dionisio: Una historia del gas en Alicante. Fundació Gas Natural. LID Editorial 
Empresarial. Madrid, 2006. Pàg.: 284. 
162 Segons les dades estatals sobre la productivitat de les fàbriques de gas, el rendiment, el 1870, d’una tona 
d’hulla era de 250 metres cúbics de gas per tona destil·lada, mentre que el 1890, es van aconseguir uns 
rendiments majors, de 277,5 m3/tona. SUDRIÀ, Carles: Notas sobre la implantación y el desarrollo de la 
industria del gas en España, 1840-1901. Pàg.: 107 i 108. 
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Tortosa, d’1,61 pessetes i a València, d’1,11 pessetes. Es veu amb claredat que la 

fàbrica de Reus produïa un metre cúbic de gas més car que a Bilbao i València, 

però més barat que el de Tortosa i el d’Alacant, que amb 2,49 pessetes quedava 

fora de qualsevol possibilitat de futur.163  

 

Tal com succeïa a Barcelona i a Madrid, exemple que s’havia seguit des del segle 

XIX, el canvi tecnològic era obligat. Però la feblesa de les empreses gasistes de 

mitjana producció, com Gas Reusense, amb un passat recent ple d’angúnies 

econòmiques, un canvi tecnològic que significava, en certa manera, una recreació 

de si mateixa, era una proposta difícil de presentar als accionistes.164 La tendència 

de la producció, de les 38 fàbriques productores i 5 de distribuïdores de gas 

existents l’any 1961, continuaven el seu ritme ascendent, però amb baixades en el 

sistema de producció de gas a partir de la destil·lació de l’hulla, un 1,40 % i amb la 

del gas d’aigua, un 74,16 %. En canvi, va augmentar molt el gas de fueloil, un 104 % 

i el gas mixt, un 266 %. L’estat considerava que el programa de modernització, que 

gairebé la totalitat de la indústria tenia projectat, ja s’havia iniciat i es podia 

assegurar que en el termini de tres o quatre anys s’arribaria a un nivell tècnic 

similar al dels països més avançats d’Europa.165 Però no totes les fàbriques van ser 

capaces de realitzar el canvi tecnològic, de tal manera que entre el 1962 i el 1963, 

dues fàbriques més van tancar les seves portes.166 Gas Reusense, va seguir, des del 

punt de vista tecnològic, el camí oposat i va apostar pel sistema tradicional de 

destil·lació d’hulla, la qual cosa significava continuar amb els entrebancs per culpa 

dels preus i la dificultat en l’adquisició d’hulla, que van fer que es tornés a fer 

                                            
163 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. Pàg.: 34 i 45 
164 Durant l’any 1961, La Catalana de Gas va crear un nou sistema de emmagatzement de propà líquid 
mentre que Gas Madrid va instal·lar en la seva fàbrica una planta de dos línies bessones per l’obtenció de 
gas por cracking tèrmic catalític de productes petrolífers, tipus Didier Segas, amb una capacitat de 
producció diària de 100.000 m3. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàgs.: 7-8. 
165 La producció total espanyola havia estat de 385.066.772 m3, un 0,33 % superior el 1960. Ídem. Pàg.: 9. 
166 El 1963 hi existien 36 fàbriques amb un total de 4.395 productors. Datos estadísticos técnicos de la 
industria del gas, 1963. Pàgs.: 23. 



4. La fàbrica de gas de Reus i la seva producció.  Pàgina 247 

 

servir fusta i llenya en la seva producció, encara que fos d’una manera puntual.167 

Les matèries primeres bàsiques utilitzades en la producció de la fàbrica va ser, 

bàsicament, un 55 % d’hulla, un 35 % de coc produït a la mateixa fàbrica, com a 

subproducte de la destil·lació de l’hulla, i la resta de combustibles utilitzats el 

formaven el líquids derivats del petroli: gasoil i fueloil.168 A més d’adequar la 

fàbrica, es va tenir que adaptar les instal·lacions particulars degut a l’augment de 

la pressió i del poder calorífic del gas subministrat als abonats. Per tal de dur 

aquesta millora, Gas Reusense va haver de canviar tots els comptadors dels 

abonats. Entre els anys 1960 i el 1962, es van retirar, al voltant de 3.600 

comptadors hidràulics que es van substituir per uns de nous del sistema sec o d’oli. 

Immediatament després es va posar en servei una instal·lació d’impulsió de gas, 

per tal de pujar la pressió del gas distribuït i així poder donar un subministrament 

més correcte. Amb rapidesa, es va observar un augment del consum de gas i una 

millora del servei.169  

 

Però l’any 1961, la producció de gas a Gas Reusense continuava esssent deficient. 

El forn CGE no era capaç de cobrir tota la demanda malgrat la renovació de les 

cambres i el gasogen Tully, que ajudava durant els mesos d’hivern, produïa un gas 

amb un cost major que el de venda. Tot plegat feia que la fàbrica de Gas Reusense 

fos incapaç de donar resposta a un creixement interanual modest del 6 %. La 

necessitat del canvi tecnològic en la producció de gas es demostrava dia a dia i any 

rere any.170 L’any 1962, la producció de gas a l’estat espanyol va créixer un 4,44 %, 

però amb un consum més petit de carbons, que es va compensar per una 

                                            
167 En la producció de gas, el 1961, utilitzaria 3.241 tones d’hulla, 118 de fustes i llenya, 967 de coc, 10 de 
gasoil i 106 tones de fueloil. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàgs.: 36. 
168 S’utilitzarien, el 1963, 2.242 tones d’hulla, 1.519 de coc, 8.000 litres de gasoil i 173 tones de fueloil. 
Aquests dos últims productes serien els combustibles del gasogen Tully. Datos estadísticos técnicos de la 
industria del gas, 1963. Pàgs.: 55. 
169 “(…) También se da cuenta de la puesta en servicio antes de Navidades de la primera parte de la 
instalación de impulsión de gas a la red de distribución que consta de un motoventilador DVP, capa de emitir 
1.300 m

3
 de gas por hora. (...)” AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 28 de desembre de 1962 i 24 de 

gener de 1963. Pàg.: 90 i 91. 
170 AGR: Llibre d’Actes, 1953-1969.Volum II. Acta de 26 d’abril de 1962. Pàg.: 2. 
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utilització, com a matèria primera, més elevada de gasos liquats del petroli. Aquell 

any a Tarragona, havia entrat en funcionament una nova planta d’utilització de 

naftes i poc després ho van fer les de Saragossa, Barcelona, Madrid i Valladolid, 

mentre que estaven en estudi les de Bilbao i Sant Sebastià.171 Mentrestant a Reus, 

les innovacions amb els sistemes de producció clàssic no van funcionar 

correctament. Al forn CGE de cinc cambres, es van detectar algunes fissures a 

l’interior de les cambres de destil·lació, que feien preveure la seva reconstrucció a 

l’any següent.172 Una altra vegada es constatava l’error tecnològic d’una decisió 

presa poc temps abans. Als problemes tècnics calia afegir els humans, perquè hi 

havia veritables problemes per trobar personal qualificat per atendre els serveis de 

lampisteria i de producció.173 A més, la qualitat pèssima del carbó utilitzat encara 

agreujava més la situació de la producció de gas. Durant l’exercici del 1962, 

l'increment de la producció,174 del nombre d’abonats i del consum van obligar a 

utilitzar el gasogen Tully durant un llarg període, la qual cosa va suposar 

incrementar més els costos de producció.175 El 1962, la subsistència de la fàbrica 

s’aconseguia, en part, pels rendiments obtinguts amb els subproductes en base a 

que era més cara una tona de coc que una d’hulla subministrada a la fàbrica 

reusenca.176 A més, aquest mateix coc era utilitzat com a matèria primera, de tal 

manera que aproximadament una quarta part del combustible sòlid utilitzat en la 

                                            
171 Gas Tarraconense “(...) adoptó uno de los gasógenos para la craquización de gasolinas ligeras (naftas), 
oficialmente llamadas fracciones industriales del petróleo, y se montó un vaporizador para inyección 
posterior de estas gasolinas, habiendo empezado la producción de gas de este tipo el día 7 de septiembre. 
Los resultados han sido excelentes, habiendo permitido aumentar la potencia calorífica del gas en el 24 %, 
conservando el precio promedio de venta en 2,20 pesetas metro cúbico. 
Se montó una instalación completa Stein et Rouboix para fabricar antracita y gasolinas ligeras, capaz para 
una producción de 700 m

3
/h., compuesta de Scrubber, vaporizador de gasolina, etc.  

Se instaló un tanque tipo Campsa para almacenamiento de gasolina ligera de 30.000 litros de capacidad, 
con bombas correspondientes. (...) 
A finales de 1962 se empezó a construcción de un nuevo gasómetro, enteramente metálico, de 2.000  m

3
 de 

capacidad (…)” Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1962. Pàgs.: 6 i 7. 
172 AHT: Memòria de l’any 1962. 
173 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 7 de juny de 1963. Pàg.: 99. 
174 L’increment de la producció durant l’any 1962, respecte l’any anterior, va ser del 8 %. Datos estadísticos 
técnicos de la industria del gas, 1962. Pàgs.: 40. 
175 La producció  amb gasogen Tully va ser, el 1962, el 3,6 % del total de la producció de Gas Reusense. La 
resta va ser el resultat de la destil·lació de carbons. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1962. 
Pàgs.: 40. 
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producció corresponia al coc.177 Amb una tona d’hulla, Gas Reusense, aconseguia 

690 quilos de coc.178 Altres factors es van afegir al defectuós sistema de producció, 

l’elevat preu de les matèries primeres i l’increment constant del cost de la mà 

d’obra, tot això va obligar a l’empresa a estudiar un canvi, a curt termini, del 

sistema de producció de gas, que permetés superar les imperfeccions de les 

instal·lacions clàssiques, que rebaixés els cost de les matèries primeres i del 

personal.179 En observar la tecnologia adoptada per La Catalana de Gas, el mirall 

etern de Gas Reusense i altres societats gasistes, es va pensar que les línies de 

producció de gas a base del cracking catalític180 de les naftes eren els equips més 

adequats per a les necessitats de l’empresa.  

 

A través del Grupo de Fábricas de Gas Catalanas, es va iniciar un procés de 

substitució del sistema de producció d’una manera col·lectiva, per tal de 

aconseguir un augment d’importància en la comanda global que fes possible una 

rebaixa substancial dels preus unitaris. Es va començar un estudi sobre els 

avantatges i desavantatges dels aparells per al tractament dels derivats del petroli 

a l’abast: ONIA-GEGI i P9 de la casa Picard entre d’altres.181 Es va fer un viatge a 

França, concretament a Valence i Nimes, per tal de visitar les instal·lacions de 

l’empresa Fours Picard que fabricaven gas per craqueig de gasolines lleugeres.182 

Mentrestant, a la fàbrica de Vilafranca del Penedès, amb unes infraestructures 

productives similars a la fàbrica reusenca, l’any 1963 mantenia encara el dos forns 

de destil·lació d’hulla mentre esperava que entrés en funcionament la nova planta 

                                                                                                                                    
176 Ídem. Pàgs.: 41 i 46. 
177 Ídem. Pàgs.: 46 i 47. 
178 Ídem. Pàgs.: 41 i 46. 
179 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 20 de juny de 1962. Pàg.: 81. 
180 Trencament de les molècules d’un hidrocarbur per obtenir unes altres de menor pes. S’aplica tan sols a 
alguns hidrocarburs. 
181 El Consell d’administració acordà sol·licitar detalls complementaris a la oferta definitiva d’una instal·lació 
per a la producció de gas por craqueig de naftes de l’organització ONIA-GEGI, per una producció de 15.000 
m3 en 24 hores. AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 16 d’agost de 1963. Pàg.: 104. 
182 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 4 de juliol, 22 d’agost i 5 de novembre de 1962. Pàgs.: 82-84 i 
88. 
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de cracking catalític de naftes que els hauria d’eliminar.183 També, es varen buscar 

altres solucions per al problema de la vella fàbrica de gas com la d’una l’entesa 

amb la fàbrica de gas de Tarragona, per tal de realitzar entre les dues una 

producció única en una zona intermèdia entre les dues ciutats i l’extensió del 

subministrament a nous nuclis de població; o bé l’aprofitament de gasos excedents 

del polígon industrial. Però cap d’aquestes alternatives va reeixir.184 

 

 
Foto AGN: A l’any 1954 la ciutat i els edificis ja s’havien apropat a les parets de la fàbrica. 

 
L’expansió del casc urbà de Reus en direcció cap a la fàbrica de gas, va fer que els 

terrenys on estava instal·lada es convertissin en cobejables. A més d’aquest fet la 

fàbrica estava quasi al límit de la capacitat de producció, la qual cosa va quedar del 

tot clara durant l’hivern de 1962-1963, quan degut a les gelades, l’increment del 

                                            
183 Catalana de Gas i Electricitat, el 1963, havia emprès un ampli Pla de Desenvolupament, l’objecte del qual 
era substituir totes les seves instal·lacions productores per unes altres totalment modernes i automàtiques 
basades en la gasificació de naftes lleugeres. Un Pla, que va finalitzar, en una primera fase, amb la posada 
en servei de la nova fàbrica de Sant Martí, consistent en dues línies bessones ONIA-GEGI per a la gasificació 
catalítica de naftes lleugeres. La producció d’aquestes dues línies era de 540.000 m3/dia de gas de ciutat de 
4.200 kcal/metre cúbic. En una segona fase es va iniciar la construcció, a la Barceloneta, d’una instal·lació 
per a la gasificació de naftes lleugeres amb unes característiques similars, en quan a tecnologia i a 
producció, similar a la de Sant Martí. En aquesta segona fase, també, s’incloïa la creació d’una nova fàbrica, 
que havia de substituir a les antigues de Vilanova i la Geltrú i Sitges, consistent en dues línees de gasificació 
de naftes capaç de produir 6.000 m3/24 hores. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1963. 
Pàgs.: 8-11. 
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consum va comprometre la suficiència productiva de la fàbrica, el que va 

comportar plantejar-se d’una manera definitiva com, on i de què manera havia de 

continuar la producció de gas.185 Es feia imprescindible un nou lloc d’emplaçament 

per a la nova factoria de Gas Reusense, on s’inclogués un magatzem de GLP de 1a 

categoria, degut a l’augment notable d’abonats de butà (més de 800 en mig any el 

1963), a la zona de distribució i a l’amenaça posterior de Butano, SA de suspendre 

la contractació d’altes de no existir aquest magatzem.186 A més, s’havia d’assolir 

que la vella fàbrica aguantés el temps que es necessitava per crear una nova i 

moderna instal·lació, a pesar d’alguna que altre interrupció en el subministrament. 

El juliol de 1963, va tenir que tancar el subministrament de gas a la ciutat, durant 

almenys un parell de dies, per culpa d’una avaria al gasogen Tully que substituïa al 

forn CGE mentre es reparaven les seves cambres. La producció de gas va estar 

pendent d’un fil fins al setembre, quan la reparació del forn va quedar resolta i es 

va aturar el gasogen. Es va preveure reparar el gasogen a l’estiu següent, però com 

els problemes mai venen sols, una vegada acabats els problemes amb el gasogen, 

es van tenir que reparar dos gasòmetres que patien greus defectes per la corrosió, 

a la part interior de les planxes que formaven les cúpules.187 Pocs mesos desprès, 

van aparèixer problemes amb la pressió de distribució del gas, que es varen 

localitzar dins del circuit interior de la fàbrica.188 La necessitat d’un canvi tecnològic 

era evident, però les avaluacions sobre el cost d’aquest canvi es van xifrar en la 

necessitat d’invertir un capital d’entre 25 i 30 milions de pessetes.189 L’any 1965, 

els problemes amb el forn CGE encara continuaven i les reparacions efectuades no 

havien servit de gaire cosa, no era un problema de manteniment sinó de 

tecnologia.190 La situació de la fàbrica era tan precària que, davant de l’incident del 

gasogen de l’estiu de 1963, al Consell d’Administració es va generar el neguit de si 

                                                                                                                                    
184 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas… Pàg. 33. 
185 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 8 de febrer de 1963. Pàg.: 92. 
186 Ídem. Actes de 3 de maig, 21 de juny de 1963 i 10 de desembre de 1965. Pàg.: 98, 100 i 143. 
187 Ídem. Actes de 9, 10 de juliol i 13 de setembre de 1963. Pàgs.: 101, 102 i 105. 
188 Ídem. Actes de 1 de setembre i 4 de desembre de 1964. Pàg.: 121, 122 i 126. 
189 AGR: Llibre d’Actes, 1953-1969. Volum II. Acta de 30 d’abril de 1965. Pàg.: 18. 
190 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 4 de juliol de 1965. Pàg.: 138. 
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l’assegurança d’accidents cobria a tot el personal de la fàbrica, obrer, administratiu 

i tècnic i a l’Agència oficial de Butano. L’asseguradora Reddis va confirmar la 

cobertura del tot el personal, indiferent a la classe del gas distribuït.191 Un fet que, 

lamentablement, no va ser irrellevant perquè, a l’inici del gener del 1965, es va 

produir l’accident mortal del productor Joan Pareja de l’empresa Mayzad, que 

durant el curs de les operacions de reparació dels gasòmetres va patir una 

intoxicació fatal.192 

 

La situació del forn CGE va comportar que l’empresa, farta de continues 

incidències i reparacions i amb la sensació que en qualsevol moment s’aturaria per 

sempre, van decidir encarregar, sota l’auspici de Catalana de Gas, a l’empresa 

Progas de Manresa un sistema de craqueig tèrmic de naftes, gasolines lleugeres no 

carburants, capaç d’una producció màxima d’uns 700 m3/hora que a més permetia 

una gran flexibilitat de fabricació i un subministrament de quantitats relativament 

importants. Aquest nou gasogen era una solució transitòria als problemes de 

producció i havia de fer, encara que presentava algun inconvenient, de pont amb 

una nova fàbrica.193 Una vegada amb aquest nou sistema, s’havia de prescindir del 

forn CGE i acabar la producció de gas mitjançant la destil·lació d’hulla, encara que 

                                            
191 Ídem. Actes de 9 de juliol i 2 d’agost de 1963. Pàg.: 101 i 103. 
192 Ídem. Acta de 8 de gener de 1965. Pàg.: 128. 
193 En la Memòria de 1965 es deixava constància de les dificultats de fabricació: “(...) Nuestro horno CGE 
aunque dañado gravemente ha seguido suministrando gas a nuestros abonados ayudado por el gasógeno 
Tully.- El estado del horno ha originado graves complicaciones en el circuito interior de la fábrica pues las 
grietas producidas en las cámaras de destilación las comunica con las galerías de calefacción disminuyendo 
el rendimiento, y aumentando al propio tiempo el arrastre de alquitranes y naftalinas que nos obliga a 
cambiar con gran frecuencia las tierras de depuración y a luchar con obstrucciones de todo género en las 
tuberías.- el gasógeno Tully, aunque representa una gran ayuda para la producción del horno, resulta 
antieconómico por el desgaste que sufre tanto en su parte mecánica como en el cuerpo y revestimiento 
refractario.- Se nos presentaba pues el problema de reparar el horno CGE, con renovación de cámaras y un 
repaso total del gasógeno Tully para ponerlo en condiciones.- Al enfrentarnos con este problema solicitamos 
de Catalana de Gas y electricidad, S.A. de Barcelona, una ayuda técnica para resolverlo perentoriamente, 
cuya entidad nos dio toda clase de facilidades proponiéndonos adquirir a Progas, S.L. de Manresa un 
gasógeno a base de naftas ligeras capaz para 700 m

3
/hora (...) La naturaleza de la producción de gas por 

este nuevo sistema permite una gran flexibilidad de fabricación y el suministro de cantidades relativamente 
grandes con una potencia calorífica de 4.100 cal./m

3
. el gas producido tiene en cambio la dificultad de 

poseer una densidad elevada y bajo porcentaje de hidrógeno entre sus principales características, de lo que 
deducimos algunas dificultades en la utilización.- Estas consideraciones nos fuerzan a considerar la nueva 
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es pretenia tenir el gasogen Tully en perfectes condicions com a element 

productor de reserva. Les obres del nou gasogen de naftes es van iniciar amb 

rapidesa i es van realitzar les connexions necessàries de les canonades, una sortida 

a l’exterior del circuït intern de la fàbrica, les excavacions dels depòsits, segons les 

normes CAMPSA, de gasolines lleugeres, el sistema d’injecció, etc. El 5 de maig de 

1966 va començar la seva producció.194  

 

Gas Reusense no va tenir més remei que sumar-se a la nova tecnologia i, encara 

que d’una manera parcial, oblidar el carbó i fer servir, com a matèria primera, 

naftes lleugeres per a l’obtenció d’un gas de ciutat europea de 4.200 calories el 

metre cúbic195. La rendibilitat d’aquestes plantes era fructífera i permetia, a la 

vegada, augmentar el poder calorífic del gas. Com va declarar al Semanario de 

Reus, al 1965, el Conseller Delegat, el forn CGE instal·lat tan sols feia set anys, amb 

el plàcet dels assessors en aquell moment consultats, ja resultava antiquat, 

antieconòmic i, a més, insuficient i no tenia una altre qualificatiu que de greu 

equivocació.196 La realitat era tossuda i l’any 1964 el gas produït de naftes, de 

fueloil, d’aigua, gasoil i altres era tan important com la produïda amb carbons, i el 

1965, el valor de les matèries primeres dedicades a la producció de gas eren 

pràcticament iguals entre les naftes i els carbons però el gas produït amb naftes ja 

doblava el gas aconseguit amb la destil·lació de l’hulla. Els derivats del petroli (GLP 

i naftes) substituïen a l’hulla i d’aquesta manera el canvi tecnològic en la producció 

de gas, a Espanya,  s’ha de considerat un fet.197 L’any 1968, la producció de gas 

                                                                                                                                    
instalación en curso de montaje, como una solución de emergencia, no definitiva, para paliar la actual 
situación. (...) AGR: Llibre d’Actes, 1953-1969. Volum II. Acta 30 de juny de 1966. Pàg.: 22-23. 
194 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 6 d’agost, 3, 17 de setembre, 15 d’octubre, 5 de novembre, 10 
de desembre de 1965 i 20 de maig de 1966. Pàg.: 138-143 i 150. 
195 De fet parlem del poder calorífic del gas. El poder calorífic es la quantitat de calor produït per la 
combustió complerta d’una unitat de massa o volum de gas.  
196 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas… Pàg. 35. 
197 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1964 i 1965.  
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canalitzat per destil·lació de carbons a Espanya tan sols significava un 3,55 % del 

gas produït, el generat a partir de les naftes representava el 90,5 %.198  

 

El gener de 1966, davant del canvi necessari del sistema de producció i 

d’emplaçament de la nova factoria, el President de la societat va decidir la venda 

dels terrenys on estava instal·lada la industria. Les condicions bàsiques que es van 

estipular per a la venda afectaven al preu del terreny, que no podia ser inferior a 

les 500.000 pessetes, que en aquesta venda no es comprenien els edificis i 

instal·lacions ubicades en aquest terreny per tal de poder aprofitar les 

instal·lacions i els materials d’enderrocament. El comprador dels terrenys havia de 

permetre a Gas Reusense continuar ocupant els terrenys, durant un termini màxim 

de dos anys, temps amb què s’havia de procedir a l’enderrocament i trasllat total o 

parcial de les instal·lacions i dels materials al seu càrrec.199 Però tot i el proper 

canvi de la fàbrica encara es varen realitzar inversions en ella, per tal d’evitar la 

suspensió del subministrament, així que es va afegir una altre gasogen de naftes 

per comptar amb una reserva de gas suficient i es va renovar la instal·lació dels 

Srubbers, les canonades de connexió i un extractor. També es va instal·lar un 

comptador de fabricació de tipus hidràulic.200 

 

A l’inici de l’any 1967, sense cap de les solucions en marxa, el panorama no era 

gens encoratjador. Amb un forn CGE aturat, un gasogen de naftes limitat i situat en 

uns terrenys venuts i un gasogen Tully que era un pou de pèrdues en la seva 

explotació, es va reclamar, davant les impossibilitats econòmiques de Gas 

Reusense, l’actuació directa de La Catalana. Com a mesura transitòria, es va 

plantejar l’aprofitament dels gasos residuals de la planta química de IQA –

Industrias Químicas Asociadas- a Tarragona però no va reeixir. Es va decidir 

                                            
198 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1968. Pàg.: 33. 
199 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 28 de gener de 1966. Pàg.: 143-145. 
200 AGR: Llibre d’Actes, 1953-1969. Acta de 28 d’abril de 1967. Pàg.: 29. 
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estudiar la possibilitat de instal·lar una planta d’aire propanat.201 El canvi 

tecnològic es feia inevitable en totes aquelles indústries de gas en que l’hulla era la 

matèria primera principal.202 Però malgrat l’entrada en funcionament del gasogen 

de naftes, la capacitat de producció horària de la fàbrica de Reus era baixa si es 

comparava amb les ciutats més importants, inclosa Tarragona que era capaç de 

produir gairebé el doble de gas en el mateix temps.203  El volum de gas facturat a 

Reus l’any 1967, ja realitzat totalment sota les ordres de La Catalana, va baixar 

respecte el de l’any anterior, tot i que s’havien augmentat les calories 

subministrades en un 11 %, es a dir, amb un metre cúbic es generava més energia. 

Això, era el resultat de realitzar la producció amb el gasogen de naftes, que 

produïa un gas de superior poder calorífic, 4.200 kcal/m3. Es van facturar 

1.089.829 m3 equivalents a 4.577.281 calories mentre l’any anterior s’havien 

facturat 500.000 calories menys.204 Quan al volum de gas produït, també va 

augmentar un 12 %, però l’increment de les fuites a la xarxa i als comptadors van 

comportar que els resultats finals no fossin gaire reeixits.  

 

L’inici de les obres de construcció de la nova fàbrica es va endarrerir, per culpa dels 

tràmits que es realitzaven per ubicar la indústria i va ser necessari demanar, a inicis 

del 1968, una pròrroga, que va ser concedida pels propietaris, d’un any abans 

d’abandonar els terrenys venuts de la actual fàbrica. No va ser fins el 24 d’abril 

d’aquest mateix any, que es va rebre la resolució favorable dels organismes oficials 

                                            
201 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969.  Acta de 10 d’abril de 1967. Pàgs.: 166-167. 
202 El 1967, en la producció de gas ja tan sols el 10,61 % es realitzava pel sistema de destil·lació de carbons 
mentre que el 78,48 % era gas produït a partir de naftes. Mitjançant la destil·lació es va produir 56.919.000 
m3 i a partir de naftes 420.993.000 m3. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1967. Pàg.: 29 i 
31. 
203 La fàbrica de Reus podia produir 1.400 m3/hora mentre que la de Tarragona podia elaborar 2.500. Però 
era capaç d’una major producció que ciutats com Girona, Vilafranca del Penedès, Màlaga, Gijón, Oviedo, 
Santander, Santa Cruz de Tenerife i Valladolid i una producció similar a la de Lleida. Datos estadísticos 
técnicos de la industria del gas, 1968. Pàg.: 22. 
204 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969.  Acta de 27 de gener de 1968. Pàg.: 175. 
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que autoritzaven l’inici de l’obres de la planta d’aire propanat.205 Unes obres que 

havia d’iniciar La Catalana, degut a la caòtica situació econòmica i financera de Gas 

Reusense, i que comportava crear una fórmula per evitar la confusió patrimonial 

d’ambdues empreses, perquè la Concessió Administrativa s’havia atorgat a favor 

de l’empresa reusenca. Es va preveure que el gener de 1969, les obres de la fàbrica 

estarien acabades.206 Les fórmules cercades per solucionar el problema 

patrimonial no van resultar senzilles, perquè la situació deplorable de l’economia 

de Gas Reusense denotava l’absoluta impossibilitat que La Catalana pogués 

rescatar les inversions que havia realitzat o que realitzés en el futur. Finalment, es 

va optar per considerar el traspàs del patrimoni i els actius de l’activitat del gas 

ciutat a La Catalana, continuant l’activitat empresarial de Gas Reusense com a 

distribuïdora de butà i amb la venda d’aparells de calefacció de gas.207  

 

El pressupost de la nova fàbrica de gas propanat va ser d’entre 10 i 12 milions de 

pessetes. El projecte es va presentar davant del Consell d’Administració i constava 

d’un  informe de la casa francesa Fours Piccard, disposada a fer la instal·lació amb 

unes condicions immillorables, segons el gran valedor del projecte, el Conseller 

Delegat Joan Busquets Crusat, però que presentava el problema que la casa 

francesa obligava a fer el pagament d’una bestreta al formalitzar el contracte. Tots 

el costos de trasllat de la indústria i execució del nou projecte feia necessari 

l’increment d’un 25 % del capital social existent a través d’una ampliació d’accions. 

Aquesta necessitat d’implicació econòmica dels accionistes de Gas Reusense va fer 

que es donés la responsabilitat del projecte a La Catalana de Gas.208 El projecte de 

la nova planta industrial d’aire propanat es va dur a terme als terrenys adquirits 

                                            
205 El aire propanat era una mescla d’aire i propà controlat fins aconseguir el poder calorífic desitjat. Hem de 
fer constar que el poder calorífic del propà era i és molt més elevat que el gas destil·lat a partir de l’hulla, 
inclús molt més elevat que el gas natural. 
206 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 13 de febrer, 10 de maig i 12 de juliol de 1968. Pàg.: 176, 178 
179 i 181. 
207 Ídem. Acta de 29 de novembre de 1968. Pàg.: 185. 
208 BUSQUETS CRUSAT, Joan: Breu història d’una vida. 1902-1982. Arts Gràfiques Rabassa. Reus, 1983. Pàg.: 
174. 
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per La Catalana de Gas, que ja era l’accionista majoritari de Gas Reusense, a la 

partida del Burgaret (zona Mas Carpa). L’objecte de la planta era la mescla de 

propà amb aire, per a la distribució d’aquest gas a la ciutat de Reus mitjançant les 

canonades ja existents.209 Aquesta planta va substituir la fàbrica de gas de la riera 

d’Aragó (abans rambla de Mazzini). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista general de la planta de gas d’aire propanat de Gas Reusense a la patida Burgaret.210 

                                            
209 “(...) el proceso de mezcla de aire-propanado y su distribución básicamente está concebido en la 
vaporización del propano, bien sea esta vaporización natural (debida a la tensión de vapor de propano 
líquido a cada temperatura), o bien mediante vaporizadores diseñado al efecto con fluido calefactor agua de 
un circuito cerrado de calefacción. 
Antes de los mezcladores que son tubos Venturi, regulados convenientemente con válvulas neumáticas, se 
instalarán dos reguladores de presión en paralelo al objeto de conseguir en la mezcla uniformidad de 
presión.  
Se instalarán cuatro mezcladores que con un 20 % de propano en la mezcla tendrán una capacidad de emitir 
100, 200, 400 y 800 m

3
/h de la mezcla. (…)” La posta en servei i aturada de cada mesclador venia 

condicionada segons la campana d’un gasòmetre regulador de 10 m3. Per l’emissió de la mescla amb un 
poder calorífic constant es va instal·lar un regulador del poder calorífic que actuava automàticament sobre 
vàlvules neuròtiques. A la vegada que el regulador, aquest aparell registrava el poder calorífic de la mescla 
d’emissió. Abans de la mescla existia un filtre-secador a efecte que en el Ventura  ho hi hagués condensació 
d’aigua i impureses. Existia un comptador per a mesurar el propà que anava als mescladors. Per el 
magatzematge s’instal·laren dos dipòsits de 57 m3 cadascú, elevats un metre sobre el paviment. Per 
l’emissió de gas en hores punta es va preveure la instal·lació de 4 compressors a efecte de tenir un millor 
subministrament de gas en quant a la pressió. AHCR: Nueva planta industrial Partida Burgaret, 1968. Exp.: 
907.  
210 Foto cedida per Francesc Parra i Verge, treballador de Reus de Gas Natural. 
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El elements necessaris per a la producció de gas instal·lats a la nova fàbrica de gas, 

una planta d’aire propanat, tal i com es veu al plànol posterior, van ser 2 dipòsits 

de propà de 57 m3 de capacitat cadascun, una instal·lació de descàrrega del propà, 

un compressor per el transvasament del propà, 2 elèctrobombes per a la impulsió 

de la fase líquida del propà, 2 vaporitzadors amb 2 calderes per a la seva 

calefacció, un condensador d’humitat en la fase gasosa, un grup mesclador 

composat per 3 mescladors tipus Venturi de 100, 200, 400 i 800 m3/hora, 4 

compressors, procedents de recuperació de la mateixa empresa, de 450 m3/hora 

de 2.000 m.m. c/a. cadascuna i un gasòmetre de regulació de 10 m3 de capacitat i 

amb una cisterna metàl·lica, hidràulic, amb campana, donant una pressió de 800 

m.m. c/a.211 Es va construir un petit edifici, de 10 x 10 metres de planta, que va 

actuar com a sala de control, un edifici, de 8 x 20 metres de planta i 4 metres 

d’alçada més 1,20 metres de carener a la coberta, amb una funció de magatzem, 

garatge i taller. Un altre edifici, amb una planta de 4,30 x 3,95 metres de superfície 

i una alçada de 7 metres, cobria l’estació transformadora. La sala de mescladors 

estava resguardada amb un simple cobert. La resta d’obra civil realitzada en la 

fàbrica es completava amb els suports de formigó armat per als dipòsits de propà, 

d’una cisterna d’aigua amb un capacitat de 50 m3 construïda de forma semi-

soterrada a l’efecte de que s’omplís per gravetat.212 La instal·lació elèctrica de la 

planta estava formada per un transformador de la estació (ETT) que tenia una 

potencia de 8 Kw. per enllumenat a 220 volts i 70 Kwats per a força de 380 volts. 

Per tal de tenir un subministrament elèctric permanent es va instal·lar un grup 

electrogen procedent de l’antiga fàbrica. Tots aquests edificis construïts des duna 

perspectiva típicament funcional i sense cap tipus de valor arquitectònic, sens 

                                            
211 L’equivalència de 10.000 mil·límetres columna d’aigua és 1 bar, 1 kg/cm2. 
212 L’aigua procedia d’una sèquia existent en el límit del terreny de la fàbrica. La cisterna tenia regulat el seu 
omplert amb una vàlvula flotador. AHCR: Nueva planta industrial Partida Burgaret, 1968. Exp.: 907. 
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dubte una construcció que vetllava més per l’estretor del pressupost que per 

qualsevol lluïment superflu.213  

 

La producció de la fàbrica d’aire propanat estava totalment automatitzada, apart 

del manteniment, vigilància i reposició de les primeres matèries. Aquesta 

instal·lació podia arribar una punta màxima de 1.500 m3/hora, producció que 

cobria les necessitats presents i d’un futur pròxim encara que, per a l’any 1972, es 

va preveure una elevació de la capacitat horària de 3.100 m3/hora i a més, la 

col·locació d’un altre tanc de propà de 100 tones o dos de 50, a la fi de disposar de 

l’emmagatzematge necessari.214 La configuració d’aquesta planta, sense preveure 

les ampliacions, tenia un pressupost, segons el projecte presentat a l’Ajuntament 

de Reus, de 4 milions de pessetes.215 La construcció de la planta de gas, també va 

necessitar d’altres obres d’infraestructura. Es va realitzar una obra per el 

subministrament d’aigua a la fàbrica. Es va canalitzar una canonada de fibrociment 

de 100 mm. de diàmetre que funcionava a 6.5 atmosferes de pressió. La connexió 

amb la xarxa general es va efectuar amb la canonada que transcorria per la 

carretera de Tarragona i que abastia aquella zona fins a la Unió de Cooperatives.216 

 

L’abril de 1969, es van acabar les obres de construcció de la nova fàbrica de gas i 

va entrar en funcionament d’una manera satisfactòria. Aquesta fàbrica ja no 

pertanyia a Gas Reusense, era propietat de l’empresa Catalana de Gas y 

Electricidad, que a patir d’aquell moment tenia la responsabilitat i el dret de 

subministrat gas canalitzat a la ciutat de Reus.217 Feia dos mesos que Gas Reusense 

                                            
213 Per aquesta època encara sovintejaven les talls elèctrics deguts a una infraestructura elèctrica dèbil que 
patien desperfectes per simples fenòmens atmosfèrics. A més la situació de la planta, aïllada del conjunt del 
nucli urbà inclús de l’industrial, tampoc garantia un servei elèctric millor. 
214 SERRAT i BIARNES, Ramon: CATALANA en las ciudades de España. Reus y el gas. Pàgs.: 17-18. Article cedit 
per Joan Mas i Escoda.No s’ha pogut localitzar la publicació. 
215 AHCR: Nueva planta industrial Partida Burgaret, 1968. Exp.: 907.  
216 Ramal a la xarxa general d’aigua de la Ctra. de Tarragona, e instal·lació de la conducció corresponent per 
el camí de la Cena fins a la nova planta d’aire propanat. AHCR: Obres. Servicios Técnicos, 1969. Expd.: 119. 
217 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Actes de 7 de febrer i 8 de maig de 1969. Pàgs.: 188-
192 i 195-196. 
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havia transferit tots els seus actius referents a la producció i distribució de gas. 

Aquesta nova fàbrica va ser la primera d’Espanya en distribuir aire propanat.218 La 

fàbrica de gas per destil·lació de l’hulla havia desaparegut a Reus després de 114 

anys d’estar en funcionament.219 

 

 La planta d’aire propanat havia de millorar i assegurar el subministrament de gas 

ciutat a la ciutat de Reus. A l’Informe tècnic adreçat a l’Ajuntament, es varen 

mostrar les mesures adoptades i el treballs realitzats per adequar les estructures 

de subministrament i de les instal·lacions receptores.220 S’havia realitzat un estudi, 

sobre el terreny, de com es realitzava el subministrament de l’aire propanat a 

França (Gaz France) i a Itàlia (Estigas), i es van visitar les instal·lacions de producció 

i distribució de les localitats de Perpinyà, d’Orange, de Carpentras, a França i de 

Chari i de Palazzolo a Itàlia, on es distribuïa aire propanat mitjançant xarxes 

antigues, tal i com havia de ser el cas de Reus. Es van prendre mesures per atorgar 

el major marge de seguretat possible a tots els abonats, de manera que es va 

efectuar un tractament especial, que no es feia a Itàlia, a l’aire propanat. També, 

es va realitzar un estudi exhaustiu de la xarxa de distribució i es va contractar una 

empresa especialitzada en la prospecció de fuites de gas,221 es varen reparar totes 

les fuites detectades, es varen construir càmeres de regulació de la pressió, 

necessàries per al correcte funcionament i per a millorar el subministrament, es va 

construir un cinturó de Mitja Pressió al voltant de la ciutat i una antena que 

arribava al Barri Gaudí. En aquest procés de millora de la seguretat dels abonats es 

varen revisar totes les instal·lacions, es va comprovar l’estanquitat, es varen 

greixar totes les vàlvules del client per adequar-les a l’aire propanat, es varen 

substituir la majoria dels comptadors, es varen modificar les instal·lacions 

                                            
218  OLIVÉ i SOLANES, Josep M.: Reus i el gas... Pàg.: 33-39. 
219  S’inicià la construcció de la fàbrica a l’any 1854, però es va iniciar el subministrament de gas per 
l’enllumenat públic el 1855 mentre que la producció de gas d’hulla va finalitzar el 1969. 
220 AHCR: Foment. Registre de Llicències d’obres, 1969. Expedient 138. Gas Reusense. Expedient Tècnic: 
Informe planta aire-propà. Reus, 24 de gener de 1969. 
221 L’empresa alemanya Hermann Sewerin. Ídem. 
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inadequades, en definitiva es varen resoldre totes les deficiències i anomalies que 

detectades durant les revisions, que habitatge a habitatge, va realitzar un equip 

tècnic de La Catalana de Gas. La distribució d’aire propanat de Reus, amb un 20 % 

en volum de propà i el 80 % restant d’aire, permetia que amb la mateixa 

canalització s’aconseguís una millor atenció al servei, perquè el poder calorífic 

superior era de 4.900 Kcal/m3 en lloc de les 4.000 – 4.100 existents i perquè el 

canvi no donava cap molèstia a l’usuari, donat que les seves característiques 

d’utilització eren semblants. En fer servir les xarxes antigues per a la distribució 

d’aire propanat, no es van causar trastorns a la ciutat, perquè no es va haver 

d’obrir rases, de manera generalitzada, per a l’estesa de noves canonades, la qual 

cosa hauria provocat molèsties a les persones i al trànsit rodat.222  

 
Foto de la sala de mescladors aire-propà de la fàbrica de La Catalana.223 

 
Però, a l’Informe també es feia referència a la perillositat del nou gas. Totalment 

inexacte en aquest aspecte, perquè afirmava que els riscos d’intoxicació del gas 

ciutat quedaven anul·lats amb l’aire propanat, donat que no era ser tòxic perquè 

                                            
222 Ídem. 
223

 Fotos cedides per ex-treballadors de Reus de Catalana de Gas y Electricitat. 
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no contenia monòxid de carboni (CO). Quan en realitat, el monòxid de carboni 

s'origina de la combustió incompleta dels combustibles orgànics, de tal manera 

que la crema del propà el produïa. Quan als riscos d’explosió s’indicava que eren 

similars als dels gasos del petroli liquats, el propà i el butà, que es subministraven 

en bombones i que per tal de minimitzar aquests riscos era necessari instal·lar una 

bona ventilació. Per altra banda, s’havia adoptat la proporció indicada del 20 % de 

propà, densitat 1,077, amb la finalitat de facilitar la difusió de l’aire propanat al 

medi ambient. Al gas propanat produït, se l’afegia un producte per aconseguir una 

olor característica que el fes evident a les fuites que es poguessin produir. Era un 

procés d’odorització, que es realitzava com a mesura de seguretat. També es 

produïa un procés de humectació al 80 %, amb l’objecte de mantenir el volum de 

les juntes de cànem, als trams de ferro fos, per tal d’assegurar l’estanquitat 

d’aquestes.224 El nou procés de producció de gas significava una millora sensible i 

una evolució tecnològica que canviava, a l’època d’èxit del petroli i dels seus 

derivats, de matèria primera. 

 
La planta de producció d’aire propanat era capaç d’una producció diària de 36.000 

metres cúbics. La màxima emissió diària, durant l’any 1969, va ser de 17.115 m3.225 

A l’any següent, aquesta producció va augmentar un 2,7 %. La posada en marxa de 

la nova instal·lació es podria considerar com d’èxit i la plasmació de la 

reestructuració iniciada en el sector industrial amb el I Plan de Desarrollo 

Económico y Social que formava part de la planificació estatal del Plan de 

Estabilización de l’any 1959. Així, el 1969 la primera matèria utilitzada, a l’estat 

espanyol, en relació a la capacitat horària de producció estava composada 

bàsicament pels combustibles líquids, mentre que l’hulla i el coc havien quedat en 

una primera matèria utilitzada de manera residual que només representava un 

2,88 % del total. La capacitat horària de producció a partir del propà, com era el 

                                            
224 Per completar totes les dades anteriors sobre el projecte d’aire propanat executat per Gas Reusense 
veure l’Annex de l’Informe.  
225 AGN: Memòria Balanç de Catalana de Gas de l’exercici 1968 i 1969. 
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cas de la nova fàbrica de La Catalana de Gas, significava el 10,63 % del total de la 

producció espanyola.  Quan a les classes de gas produït, el que s’obtenia a partir 

de la destil·lació d’hulla s’havia reduït al 3 %, mentre que el que es generava a 

partir de les naftes significava el 80,7 %, que era el sistema de producció aplicat 

per la fàbrica de Tarragona, des de l’any 1966, quan havia creat dos línies de 

gasificació de naftes lleugeres per a una producció de 2.500 m3/hora de gas de 

4.200 kcal.226 La fàbrica d’aire propanat de Reus va estar en mans de La Catalana 

de Gas poc temps perquè a partir de l’any 1977, va passar a formar part del 

patrimoni de l’empresa tarragonina Gas Tarraconense SA, en que La Catalana 

participava de forma important.  Així, la producció de gas al Camp de Tarragona 

s’efectuava a través de dues plantes productores, però d’una sola empresa. 

 
Fotos de la nova fàbrica d’aire propanat exposades a l’Expro-Reus del 1969. 

                                            
226 La capacitat horària de producció, a Espanya, amb hulla i coc era de 5.470 m3 hora, les naftes tenien una 
capacitat de 158.197 m3 hora i el propà una capacitat de 20.200 m3 hora. Datos estadísticos técnicos de la 
industria del gas, 1969. Pàg.: 16-17. El 1969, la capacitat de producció horària de la fàbrica tarragonina ja 
era de 3.000 m3/hora. Gas Tarraconense, S.A. 1953-1978. 25 anys de servei. Editat al 1978. Pàg.: 9 i Datos 
estadísticos técnicos de la industria del gas, 1966 i 1969. 
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L’hulla havia mort com a matèria primera en la producció de gas canalitzat. La 

producció de gas mitjançant propà i naftes va ser el període entremig, que durà un 

parell de dècades, entre un procés obsolet de destil·lació del carbó i l’arribada del 

gas natural. El gas natural, consolidat en altres països desenvolupats, va estar 

considerat com una solució energètica de futur. El gas canalitzat ja no precisava de 

cap procés d’elaboració perquè el gas natural arribava des del lloc de la seva 

extracció fins als punts de consum, sense la necessitat de cap alteració física o 

química. El desenvolupament del gas natural a l’Europa Occidental es posterior al 

nord-americà, i hom pot dir que assoleix la seva etapa de plena expansió amb els 

descobriments del jaciments holandesos i els de la Mar de Nord. Un factor molt 

important que va possibilitar l’expansió del gas natural, és el desenvolupament de 

la tecnologia criogènica que permet el transport del gas liquat en vaixell metaners, 

a països, no productors, situats a gran distància dels jaciments. Aquest seria el cas 

de l’estat espanyol.227 

 

Amb la desaparició de la fàbrica vella de la riera d’Aragò, es va acabar una 

tecnologia de producció energètica: la destil·lació d’hulla per aconseguir gas. En 

l’antiga fàbrica s’havien concentrat, des de feia un segle totes les activitats 

industrials i humanes que havien estat necessàries per enllumenar la ciutat i portar 

l’energia a les llars, els comerços i les indústries de Reus. L’any 1969, va 

desaparèixer aquest nucli i amb la nova planta del Burgaret i les oficines a la plaça 

de Pius XII (de les Oques), la Catalana de Gas y Electricidad  va dividir en dos espais 

distants les diferents activitats que s’aglutinaven per continuar amb el 

subministrament energètic.228 En el fons, aquesta dispersió es va convertir en un 

símbol dels nous temps. La capacitat de producció de gas de la fàbrica de Gas 

Reusense, durant els 115 anys d’existència de l’empresa, va reflectir d’una manera 

directa els problemes i els millors moments de l’empresa reusenca que anaren 

                                            
227 Gas Tarraconense, S.A. 1953-1978. Pàg.: 12-13. 
228 AHCR: Serveis Tècnics. Registre de Llicències d’obres, 1969. Expedient 138. Obres de condicionament i 
decoració del local situat a la plaça de Pius XII. Reus, 16 de novembre de 1969. 
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lligats, en moltes ocasions, a fets econòmics i socials externs però que en altres 

moments van dependre de les decisions internes, bàsicament tecnològiques, de 

Gas Reusense. Seguint el perfil de la següent gràfica es podem determinar les 

diferents situacions viscudes per l’empresa: 

 
Gràfica realitzada a partir de diferents fonts.229 

                                            
229 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860...; AGN: Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz de 
gas, Electricidad y Carburo de calcio. Madrid, 1901-1921; BUB: Estadística del impuesto... 1925-1932; AHT: 
Declaració Balanços Gas Reusense, 1936-1964; Datos estadísticos técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. 
1943, 1958-1969; AGN i AGR: Llibre d’actes i inventaris. 1925-1969. 
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5. L’HULLA COM A MATÈRIA PRIMERA: ESSÈNCIA I DECLIVI. 

 

5.1. Evolució de les matèries primeres a Gas Reusense. (1854-1969). 

 
Foto AGN: Jornalers de Gas Reusense transportant l’hulla als forns. Mitjans segle XIX. 

  

A partir del segle XVIII, el carbó es va utilitzar com una font energètica primària 

essencial. Amb la necessitat de noves i millors fonts d’energia, el carbó mineral va 

substituir el carbó vegetal perquè s’obtenia amb un cost més reduït de manera 

que es va consumir en activitats tan importants com la producció i el tractament 

dels metalls o de la química. El descobriment l’any 1708, de l’ús del carbó en la 

fosa de ferro i la viabilitat industrial que va significar la màquina de vapor, 

establerta per James Watt l’any 1782 varen influir en aquest canvi. La màquina de 

vapor va ser el primer enginy capaç de transformar energia calorífica en energia 

cinètica. L’ús de la màquina de vapor es va estendre per tots els sectors i tots els 

països avançats fins que es va convertir gairebé en sinònim de la indústria 

moderna. També, es va utilitzar el carbó mineral per al consum domèstic, tant de 

forma directa com sota la forma del gas d’hulla utilitzat per a l’enllumenat, per a 

l’escalfament d’aigua, per a la calefacció i com a combustible per a petits motors. 
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En definitiva, no hi ha dubte que el carbó va ser el gran protagonista energètic del 

segle XIX i es podria identificar el seu consum amb el nivell d’industrialització que 

va assolir cada país. Fins a principis del segle XX, quan l’eclosió del petroli com font 

de energia primària, i l’electricitat, com una nova forma de consumir energia, no el 

van suplantar, el carbó va ser el combustible principal de la indústria. El segle XIX 

va ser l’època de l’hulla1 i el vapor.2 

 

L’hulla es considerava com “(...) el elemento más eficaz y poderoso de la civilización 

moderna. A ella debemos las mayores transformaciones. La locomotora que acorta 

el tiempo y la distancia; el barco que surca los mares uniendo entre sí los 

continentes; las máquinas de vapor que actúan simultáneamente en la superficie 

de nuestro planeta; la luz que ilumina nuestras ciudades y otras maravillas, se 

deben a la hulla. (...)” El poder de l’hulla era qualificat com d’omnipotent i per tant, 

per als països la seva indústria era la més preuada.3 El carbó mineral no es va 

introduir a Espanya fins la segona meitat del segle XVIII, i no va ser fins el 1770 que 

se’n va iniciar una explotació continuada a Astúries i, poc després, a la província de 

Sevilla, per abastir la demanda dels arsenals i les fàbriques minerals. Però ja abans, 

segons la Revista Industrial del 18 de març de 1862, se situava a Espanya en el 

quart lloc en Europa quan a la producció minera desprès d’Anglaterra, Prússia i 

Bèlgica; i s’esperava avançar en aquest rànquing quan es desenvolupessin les 

infraestructures del país. Es varen localitzar grans dipòsits de carbó a tot el món, a 

la Xina, al Japó, a les Filipines, a Turquia, a Rússia, a Austràlia, a Amèrica i a Europa, 

tot i que no estaven convenientment distribuïts com per garantir les necessitats de 

tots els països.4 A Espanya, els recursos no eren petits. En termes per habitant, les 

                                            
1
 Carbó de tipus bituminós o greixós. Té un alt contingut de carboni i gran poder calorífic. És impermeable i 

apropiada per a la destil·lació i la producció de coc. 
2
 NADAL, Jordi, dir: Atlas de industrialización de España, 1750-2000. Fundación BBVA. Crítica, 2003. Pàgs.: 

74-75. 
3
 TORRES GARCÍA, J. De: ¿Qué es la hulla o carbón de piedra?. Article de l’Eco del Centre de Lectura. Any IV, 

núm.: 2. Reus, 11 de gener de 1880. Pàg.: 1-3. 
4
 COLLANTES Y BUSTAMANTE, Antonio de: Las cuencas carboníferas de España. Revista Industrial. Periódico 

de adelantos, inventos y noticias industriales. Any 6é. Núm. 238. Barcelona, 13 de març de 1862. Pàg. 234. 
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reserves espanyoles eren inferiors a les dels grans països europeus, però en 

qualsevol cas podien cobrir les necessitats energètiques del país durant més d’un 

segle.5 

 

La producció de carbó va tenir una relació directa amb la riquesa del subsòl, però 

hi van haver uns altres condicionants que van fer que fos atractiu per a la 

demanda, com va ser la capacitat de producció (capacitat tècnica i tecnològica), la 

possessió de bones infraestructures per a la seva distribució i el poder-ne extreure 

un producte d’una qualitat suficient. Els terrenys carbonífers d’Espanya van tenir 

una extensió suficient com per cobrir un procés d’industrialització similar a la 

d’altres països europeus, però la indústria d’extracció del carbó espanyol va patir 

dos defectes bàsics, que la van convertir en una indústria deficitària en un moment 

de demanda creixent de matèries primeres. Aquests dos defectes van ser una 

qualitat deficient dels carbons i una extracció excessivament cara.6 La més 

important de les conques carboníferes era, sense cap mena de dubte, la d’Astúries, 

per les seves reserves i la seva producció, però els defectes que presentaven 

aquests carbons va afectar al desenvolupament de la indústria pesada i a 

                                            
5
 Cap el 1913, s’estimava que Espanya disposava de 440 tones per habitant, molt menys que Alemanya 

(6.500), Gran Bretanya (4.200) o Bèlgica (1.500), però més o menys igual que França (449) i molt més que 
Suècia o Itàlia (21 i 7 respectivament). El problema no radicava, per tant, en el volum de les reserves sinó en 
las característiques dels jaciments i en la seva localització.  NADAL, Jordi, dir: Atlas de industrialización de 
España, 1750-2000. Pàg.: 78. 
6
 “(...) La mayor parte de los depósitos españoles de carbón mineral se presentan en vetas de poca potencia, 

y en la mayoría de las ocasiones, muy inclinadas. Durante el siglo XIX, cuando la tecnología era 
esencialmente manual, este hecho ocasionó un sobrecoste muy notable en la explotación del mineral, tanto 
por el superior esfuerzo que debían realizar los operarios como por el mayor porcentaje de escorias y de 
menudos que el mineral contenía. Ya en el siglo XX, cuando estuvieron posibles procedimientos mecánicos 
de extracción, las características de los yacimientos minerales impidieron que el nivel de mecanización fuera 
similar al de otros países. La localización de los yacimientos añadía un elemento adicional de dificultad. Casi 
todos ellos se situaban en zonas montañosas de difícil acceso. Los más importantes criaderos de hulla y 
antracita se concentraban en las estribaciones de la cordillera cantábrica (Asturias, León) y Sierra Morena 
(Ciudad Real, Córdoba y Sevilla). Los lignitos se encuentran principalmente en el Bajo Aragón  y en la 
Cataluña interior. Sólo en el caso de Asturias era factible la comercialización del producto por vía marítima y 
aún en este caso previo su transporte hasta la costa por una ruta que debía sortear serias dificultades 
orográficas. Los costes de explotación y transporte que tuvo que afrontar el carbón español explica la 
preeminencia del carbón extranjero en el consumo nacional y la presión que ejercieron los productores sobre 
los gobiernos de la época conseguir medidas de protección. (...)” Ídem.  
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determinats serveis com el de la indústria del gas.7 No podien competir amb l’hulla 

anglesa ni en qualitat ni en preu a peu de fàbrica - si exceptuem les fàbriques més 

properes – degut, en part, a que la forta protecció de l’hulla nacional l’encaria. A 

Catalunya, els jaciments carbonífers eren escassos i mai van poder satisfer a la 

demanda de manera que van defraudar les expectatives creades en un inici.8  

 

Sota aquests paràmetres, l’any 1862 es va declarar, per part dels industrials i de 

gent relacionada amb els recursos, que els carbons espanyols no tenien sortida al 

mercat: “(...) por el crecido coste de transporte que ocasiona la completa falta de 

caminos: el día que establecidos estos puedan competir con los extranjeros, la 

explotación de las minas tomará el necesario desarrollo para satisfacer todas las 

necesidades de nuestra patria. Hasta entonces es ruinosa una explotación que, 

acumulando productos, ahoga a los mineros. 

He aquí un cálculo intachable que publica un periódico comercial y que es 

elocuente prueba de la necesidad de la protección que reclamamos. 

En los seis primeros meses de este año se han importado en Barcelona 1.160.142 

quintales de carbón de piedra procedente de Inglaterra, cuyo valor no baja de más 

de once y medio millones de reales. El día en que las industrias de aquella capital 

puedan obtener el carbón de San Juan de las Abadesas a 5 rs. el quintal, se 

bonificarán sus manufacturas en cerca de seis millones, sin perjuicio del mayor 

                                            
7
 “(...) Exigida por Asturias, la principal región productora, la fuerte protección de la hulla nacional ha tenido 

el efecto de recargar los costes de las actividades consumidoras, sin expulsar por ello a la hulla extranjera, 
que entre 1856 (primeros datos disponibles) y 1880, ha cubierto, como mínimo la mitad del consumo. El 
“problema carbonífero” ha afectado de una manera especial a la industria pesada y a determinados 
servicios (ferrocarriles, alumbrado por gas, etc.), privados, por definición, de la alternativa hidráulica. (...)”  
Ídem. Pàg.: 133. 
8
 “(...) Respecte al ja mític carbó de Sant Joan de les Abadesses, s’ha d’assenyalar que a pesar d’estar 

compost per hulla, aquesta era de molt baixa qualitat i constituïa, per tant, un material poc idoni per a la 
fabricació de gas per dues raons principals: el seu baix poder calorífic i l'elevada proporció de residus no 
aprofitables, en contrast amb les hulles angleses. Encara que, com s’ha indicat, el preu d’aquestes fos 
incrementat notablement pels nòlits i ports, el seu alt rendiment les feia més rendibles que els carbons 
espanyols. Per altra banda, s’ha de tenir en compte el baix nivell d’explotació de les mines: la línia fèrria de 
116 Km. que connectaria Barcelona amb els jaciments de Surroca i Ogassa, prop de Sant Joan de les 
Abadesses, no va ser completada fins a 1881 i com puntualitza Nadal, el carbó d’aquestes mines va sortir 
per molt poc temps de la part alta de la vall del ric Ter (...)”. ARROYO, Mercedes: Ildefonso Cerdà y el 
desarrollo del gas en Barcelona... 
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desarrollo que podrán dar a todas las industrias existentes y las que se 

establecerán a la sombra de la baratura y abundancia del combustible (...)”.9 

L’hulla anglesa era la matèria primera de millor qualitat per a la indústria del gas, 

de manera que, malgrat els seus preus elevats i les dificultats per a la seva 

importació, era del tot necessari la seva adquisició si es volia aconseguir una bona 

producció i del tot imprescindible per obtenir uns rendiments adequats.10 La 

manca de matèries primeres minerals d’utilització energètica del subsòl català, va 

ser sempre un dels principals problemes per aconseguir un desenvolupament 

econòmic i industrial adequat.  

 

El carbó mineral va tenir una aplicació rellevant com a matèria primera en la 

indústria del gas, com ho tenia en aquest moment en la indústria en general. Les 

fàbriques de gas establertes a Espanya consumien, l’any 1870, unes 100.000 tones 

d’hulla, un 8 % del consum total espanyol. Amb aquesta quantitat d’hulla es 

produïa entre els 25 i els 20 milions de metres cúbics de gas. El 1890, amb el 

consum de 400.000 tones d’hulla es van produir entre 110 i 111 milions de m3 de 

gas. El 1901, la producció nacional de gas va ser d’un 105,8 milions de m3, sense 

tenir comptabilitzades les produccions del País Basc i Navarra, mentre que al 1928 

va ser de 115,8 milions de m3 i el 1935, la producció es va situar en els 189 milions 

de m3.11  

 

                                            
9
 Revista Industrial. Periódico de adelantos, inventos y noticias industriales. Any 5é. Núm. 211. Barcelona, 21 

de setembre de 1861. Pàg. 67. 
10

 El carbó anglès seria imprescindible per a la industrialització de Catalunya. Gran part del carbó anglès 
procedia del port de Cardiff (Gal·les) i es desembarcava a Barcelona. “(...) La calidad del gas -y en 
consecuencia, la calidad de la luz- estaba vinculada a las materias primas con que se realizaba su producción 
e indudablemente las mejores eran las hullas procedentes del norte de Inglaterra, concretamente de la zona 
de Newcastle.  Éstas contenían un determinado índice de grasas que ofrecían los mejores rendimientos para 
la fabricación de gas y tenían, además, la ventaja de dejar un bajo grado de residuos en comparación con 
otros tipos de carbón. (...)”  ARROYO, Mercedes: El gas en Ferrol (1883-1898). Condiciones técnicas, 
iniciativas económicas e intereses sociales. Col·lecció Geo Crítica Textos de Apoyo núm.: 16. Febrer, 2006. 
Pàg.: 13. 
11

 SUDRIÀ, Carles: Notas sobre la implantación y el desarrollo de la industria del gas en España, 1840-1901. 
Pàg.: 107 i 108. 
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El gas d’hulla produït en retortes, mitjançant la destil·lació en sec del mineral, va 

ser unes de les innovacions del segle XIX. L’expansió de la indústria del gas a 

Espanya va ser molt lenta. L’any 1861, només 25 ciutats tenien aquest servei i l’any 

1900, n’eren 72. Si comparem aquestes dades amb les d’altres països, cal 

assenyalar que la Gran Bretanya comptava a principis del segle XX amb més de 700 

fàbriques. El procés d’industrialització i de gasificació de les ciutats espanyoles es 

va veure perjudicat, per diversos motius, però especialment per un accés car i 

difícil al carbó, tant del nacional com del procedent de la importació.12 El carbó era 

molt sensible a qualsevol moviment econòmic, polític i militar, perquè incidia de 

forma directa amb el seu preu i amb el subministrament. La manca de recursos 

carbonífers propis, va comportar que el preu de producció de gas a Catalunya 

sempre fos més elevat que en altres llocs d’Europa i el va situar fora de l’abast de 

determinats estrats socials, perquè en va reduir de forma considerable la 

demanda. Només quan el preu del carbó es va mantenir amb preus estables o 

relativament baixos, va ser quan es varen donar els períodes de més equilibri i de 

més progrés de les empreses gasistes. Aleshores, es va poder rebaixar el preu del 

fluid i se’n va beneficiar força el seu mercat perquè es van crear unes expectatives 

de creixement lògiques. Els beneficis de l’estabilitat dels preus del carbó, van fer 

possible una rebaixa del preu del gas, que Gas Reusense va aplicar l’any 1867.13 

 

El subministrament energètic dels llocs allunyats de les mines espanyoles, com era 

el cas de la conca mediterrània desproveïda de carbó, era tota una odissea. El 

consum més elevat a Espanya, va correspondre a la indústria catalana, que es 

proveïa principalment de l’hulla procedent de NewCastle (Anglaterra). El transport 

fins al port dels carbons asturians va ser tan difícil (Jovellanos va proposar la 

                                            
12

 NADAL, Jordi, dir: Atlas de industrialización de España, 1750-2000. Pàg.: 79.  
13

 “(...) Esta sociedad ha aprovechado la mencionada rebaja, el momento en que la marcha regular de la 
industria que constituye, proporciona un resultado compensador a su capital, expuesto a los conocidos 
vaivenes de esta industria. Esta sociedad desea vivamente que las circunstancias futuras, no solamente la 
consientan vender el gas con la rebaja anunciada, sino procurarla aún mayor para sus abonados. (...)” FORT, 
Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IV. Any 1867. Pàgs.: 311-313. 
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construcció d’una carretera carbonera, però aquest projecte no es va arribar a 

realitzar) que el seu preu als ports del Mediterrani era superior al del carbó 

anglès.14 No ens ha d’estranyar, doncs, que el carbó espanyol quedés relegat a un 

segon terme per la indústria del gas catalana.15 Aquesta dependència externa feia 

que el preu del gas fluctués directament amb els moviments del preu del carbó.16 

Com a exemple, el contracte entre l’Ajuntament de Reus i Gas Reusense, signat 

l’any 1887, va reflectir la relació entre el preu del carbó i el preu del fluid per als 

consumidors particulars, de manera que es va fer necessari crear una clàusula de 

salvaguarda:17 “(...) El precio del gas consumido por particulares tanto para usos 

ordinarios y calefacción, como para usos industriales, no podrá exceder de veinte y 

cinco céntimos de peseta entendiéndose siempre bajo las condiciones estipuladas 

en las pólizas de abono. En el caso de que el carbón obtuviese un aumento de 

precio sobre el actual que es, puesto en esta ciudad, el de cuatro reales cuarenta 

céntimos los cuarenta y un kilogramos sesenta centigramos o sea el quintal 

catalán, el de NewPelton; el de diez reales ochenta y dos céntimos el de 

Lesmahagon; y el de veinte y tres reales diez y siete céntimos el de Bogead, podrá 

el contratista, al llegar a veinticinco por ciento de aumento, aumentar 

proporcionalmente el precio del gas, a razón de cada veinte y cinco por ciento de 

aumento, dos y medio céntimos por metro cúbico.(...)” El juliol de 1898, Gas 

Reusense a través del Diario de Reus, va implicar directament el preu del fluid amb 

el cost de l’hulla:18 “(...) Los elevadísimos precios que han alcanzado los carbones, 

debido al alza de los precios de la compra y en los fletes y a la enorme subida de los 

                                            
14

 DEL VALLE MENÉNDEZ, A.: La Minería del carbón. Historia de la Tecnología en España. Editorial Valatenea, 
2001. Pàg.: 206. 
15

 El 1927 el carbó espanyol adquirit per Gas Reusense tenia un preu de 54,82 pessetes per tona mentre que 
el preu del carbó anglès era de 48,49 pessetes. El 1930 el preu del carbó espanyol era de 65,68 pessetes i el 
anglès es valorava a 74,50 pessetes tona. AGN: Llibre Inventario (1925-1949). 
16

 Veure quadre de l’evolució del preu del carbó. Dades extretes de: AGN: Contracta entre l’Ajuntament de 
Reus i la societat Gas Reusense a l’any 1887. Protocols Notarials, Teodoro Pedrol i Tomàs: Escriptura núm.: 
586. Reus, 26 d’agost de 1887; AHT: Declaració Balanços i AGN: Llibre Inventario (1925-1949). 
17

 AGN: Contracta Ajuntament de Reus i la societat Gas Reusense. Escriptura Número 586. Notari Teodoro 
Pedrol y Tomás. Reus, 26 de Agosto de 1887. Clàusula 14. 
18

 El preu del metre cúbic va passar de 25 a 32 cèntims de pesseta. Diario de Reus. 1 de juliol de 1898. 
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cambios sobre el Extranjero, han puesto a las Fábricas de Gas en la imprescindible 

necesidad de elevar el precio de dicho fluido. 

Con tal motivo, esta sociedad, (...) ha establecido un aumento de siete céntimos de 

peseta por metro cúbico, que empezará a aplicar al consumo del próximo mes de 

Julio, continuando en lo sucesivo el referido aumento sujeto a las variaciones de las 

primeras materias. (...)” 

 

Les vicissituds polítiques i econòmiques del segle XX, van afectar 

extraordinàriament els preus de les matèries primeres, especialment el carbó. En 

línies generals, podem considerar que durant la segona meitat del segle XIX, el 

preu del carbó va gaudir d’una certa estabilitat, si el comparem amb els dos 

primers terços del segle XX. Dues guerres mundials i la Guerra Civil espanyola van 

accelerar l’escalada del preu del carbó fins a xifres insospitades. Durant aquests 

períodes turbulents, el preu es podia duplicar en només un any. Amb motiu de la 

Primera Guerra Mundial, el preu de l’hulla anglesa va patir una evident inflexió 

alcista, de manera que els preus mai van tornar als valors d’abans del conflicte: 

 
Font: CARRERAS, Albert, Coord.: Estadístiques Històriques d’Espanya. Siglos XIX-XX. 
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En una situació normal, el carbó nacional hauria d’haver estat un combustible més 

econòmic i per tant el carbó de més consum en la indústria espanyola. Al llarg del 

temps, l’evolució del carbó nacional va seguir dues fases diferenciades: la primera, 

fins a la Gran Guerra de 1914 a 1918, es va caracteritzar per l’estabilitat i la 

segona, per una extraordinària carestia durant el conflicte mundial, que va elevar 

els preus fins a nivells inimaginables i pel manteniment, durant les dècades de 

1920 i 1930, d’un nivell de preus més elevat, encara que també estable, que abans 

del conflicte. En ambdós períodes, els preus del carbó nacional sempre va estar en 

desavantatge, si tenim en compte la relació preu i qualitat, que el del seu principal 

competidor, el carbó britànic. Al preu d’extracció del carbó, se li havia que afegir el 

cost del transport des de la mina al port de referència de l’explotació i des 

d’aquest punt fins al port de destí, que no era més reduït pel carbó espanyol que 

pel britànic. La xarxa de comunicacions i els canals de distribució del carbó, a 

l’estat no eren els adequats i és per això que se’n penalitzava el preu.  

 

En paral·lel amb la indústria del gas, el desenvolupament econòmic espanyol de 

l’època de la primera industrialització es va veure seriosament perjudicat per un 

accés difícil al carbó i aquest fet va provocar que el procés d’industrialització iniciat 

al segle XIX resultés lent i, en molts aspectes, incomplet. També, el preu elevat va 

limitar la capacitat de competir amb els productes de més valor afegit, va 

obstaculitzar processos de mecanització i va dirigir la indústria espanyola envers 

activitats poc intensives en energia. De fet la competitivitat del carbó nacional tan 

sols va millorar gràcies a la protecció aranzelària.19 El conflicte bèl·lic de 1936 va a 

                                            
19

“(...) La política gubernamental del carbón español sólo podía conseguirse gracias a la protección 
arancelaria. La política gubernamental frente al carbón tuvo, también, dos fases diferenciadas. Hasta 1914 
se aplicaron aranceles relativamente moderados que reducían pero no eliminaban las ventajas del carbón 
importado. (...) Finalizado el conflicto los productores reclamaron del gobierno medidas para mantener el 
nivel productivo y de empleo. Se incrementó la protección arancelaria y se obligó a ciertos sectores y 
empresas a consumir carbón español. Esto hizo posible que, pese al incremento de sus precios, el carbón 
nacional aumentara su cuota de mercado. (...) Desde los años 1840 hasta el estallido de la Primera Guerra 
Mundial, entre un 65 y un 50 % del consumo total español fue cubierto por carbón extranjero. En el caso de 
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afectar  la indústria espanyola d’una manera similar a com ho va fer la Primera 

Guerra mundial, de manera que les restriccions en el mercat de primeres matèries, 

va convertir al carbó en un article de luxe, tant pel seu preu com per la seva 

escassetat. La victòria feixista va comportar una política estatal autàrquica i la 

indústria espanyola va haver d’utilitzar els carbons nacionals, per culpa de les 

restriccions a les importacions i dels efectes de la regulació del mercat energètic 

mitjançant les quotes. La indústria del gas va patir de forma directa per les 

fluctuacions del mercat del carbó perquè estava condicionada per aquesta matèria 

primera i es va convertir en un sector industrial vulnerable.  

 

El carbó ideal per a la fabricació de gas per a l’enllumenat, des del punt de vista 

tècnic, era l’hulla “grassa” de flama llarga, rica en volàtils i baixa en cendres i 

sofre.20 Quan s’emprava aquest carbó com a matèria primera, s’aconseguia un bon 

rendiment i una excel·lent qualitat del gas, així com un equilibri perfecte entre la 

quantitat i qualitat del coc obtingut.21 Totes aquestes condicions les reunia l’hulla 

anglesa. En quantitats reduïdes, Gas Reusense va adquirir un carbó de procedència 

anglesa d’un preu més barat anomenat Boghead.22 El preu que va pagar Gas 

Reusense per aquest carbó l’any 1928, va ser de 30 pessetes la tona, la meitat del 

cost del carbó espanyol i de l’hulla anglesa.23 Quan va començar la fabricació de 

                                                                                                                                    
la industria del gas fue muy superior a estos índices.(…)” NADAL, Jordi, dir: Atlas de industrialización de 
España, 1750-2000. Fundación BBVA. Crítica, 2003. Pàg.: 78-79. 
20

 “(...) Així doncs, en les coqueries, on el producte principal és el coc, s’utilitza sobretot les hulles grasses de 
flama curta que conté de 18 al 26% de matèries volàtils, mentre que en les fàbriques a gas es destil·len, en 
principi, hulles grasses de flama llarga de 8.500 a 8.800 calories i que contenen de 32 al 40 % de matèries 
volàtils, 4 al 5 % d’aigua i menys del 10% de cendres. (...)”  LE CLÉZIO, Jacques: L’Industrie du Gaz. Presses 
Universitaires de France. París, 1947. Pàg.: 12. 
21

 GARCÍA DE LA FUENTE, Dionisio: Del Gas del Alumbrado al Gas Natural en Castellón de la Plana. 1870-
1995. Compañía Española de Gas, S.A. 1996. Pàg.:. 35. 
22

 Una varietat de carbó bituminós que s’assembla al carbó de cannel en aspecte i comportament durant la 
combustió. És caracteritza per un alt percentatge de restes d’algues i de matèria volàtil. Sobre la destil·lació 
dóna produccions excepcionalment altes de quitrà i d’oli. Certes natures del fang orgànic originari donen 
lloc a tipus especials d’hulla, com el cannel coal i el boghead. És utilitzat per a la producció de gas 
d’enllumenat i en processos metal·lúrgics. 
23

 Abans de la Guerra Civil el preu estipulat per Gas Reusense del carbó Boghead era de 30 pessetes la tona 
mentre que el preu del carbó espanyol oscil·lava entre les 60 i 69 pessetes la tona, l’any 1928. L’hulla 
anglesa es pagava, aquest mateix any, a 63 pessetes la tona. AGN: Llibre Inventario Gas Reusense.1925-
1949 i CARRERAS, Albert, Coord.: Estadísticas Históricas de España. Siglos XIX-XX. Pàg.: 216-218. 
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gas a Reus, el carbó arribava en vaixell als ports de Tarragona, bàsicament, o al de 

Barcelona i des d’aquests ports per vies terrestres se’l transportava fins a la 

fàbrica. Però, a partir del 1890, el carbó va arribar fins a la fàbrica de Gas Reusense 

via ferrocarril, perquè es va establir un apartador ferri a la línia de Lleida a Reus i 

Tarragona al costat de la fàbrica.24 El preu de l’hulla posada a peu de la fàbrica 

podia variar de l’establert a les estadístiques de l’època, per culpa dels nòlits i 

d’altres impostos amb què es carregava la seva importació.  

 
Foto AGN: Dipòsit de carbó en el pati de la fàbrica de Gas Reusense, finals de segle XIX. 

 
El primer moment crític, en relació amb l’hulla, per al sector format per les 

indústries gasistes, tal i com es veu al quadre anterior, van ser els anys de la 

Primera Guerra Mundial. L’elevació dels preus del carbó va fer que algunes 

empreses incrementessin de manera exagerada el preu del gas; altres es van 

plantejar la interrupció, total o parcial, del subministrament del gas i l’electricitat, 

mentre que d’altres empreses es van veure obligades a tancar les portes. Davant 

aquesta situació difícil, l’Administració de l’Estat es va veure obligada a actuar per 

evitar despropòsits i alteracions de l’ordre públic, tal i com es recull a la Reial 

                                            
24

 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, SA 1854-1954... Pàg.: 19. 
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Ordre publicada el 17 de setembre de 1916 al Butlletí Oficial de la Província: “(...) 

La extraordinaria elevación de los precios de la hulla, consecuencia de la 

perturbación económica producida por la guerra europea, ha originado graves 

dificultades en la marcha normal de las industrias españolas, afectando ese 

trastorno muy especialmente a las que, como las del gas, del alumbrado y gran 

parte de las luz eléctrica, utilizan aquella primera materia como medio de 

producción.  

El natural deseo de lucro que a las empresas industriales anima, ha inducido a los 

productores a compensar con un aumento de precio en los productos la carestía del 

carbón. Así, las empresas de alumbrado de las poblaciones han respondido al alza 

del mercado de hulla con un anuncio de elevación del precio de venta de la luz, 

pretendiendo en algún caso hasta romper contratos de suministros anteriormente 

celebrados en condiciones menos onerosas para el consumidor, y llegando a 

amenazar con el paro en la fabricación; pero con el sólo anuncio de tales 

propósitos han surgido en varias poblaciones graves síntomas de posibles 

perturbaciones de la tranquilidad pública.(…) 

 

La crisis carbonífera va fer que la indústria de la província hagués de buscar 

solucions per tal de substituir el carbó:25 “(...) El consumo ha disminuido 

notablemente a consecuencia de los transportes de fuerza eléctrica realizados por 

“La Canadiense”, que hoy surte a todas las grandes industrias de la provincia, 

quedando limitado el consumo de dicho artículo a las necesidades de las destilerías 

de alcohol, que lo utilizan para la producción de vapor, al consumo general de 

fraguas y al de algunas pequeñas industrias instaladas en poblaciones donde no 

llega la fuerza eléctrica y emplean antracitas para la alimentación de los motores 

de gas pobre que son movidos algunos molinos, fábricas de aceite, etc. Además hay 

que registrar el consumo de las fábricas de gas para el alumbrado de Reus, Tortosa 

                                            
25

 Anuari d’Estadística Social de Catalunya. Publicat pel Museu Social de Barcelona. Tallers Gràfics d’Eduard 
Navàs, 1913, 1914 i 1917. Pàg.: 177. 
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y Valls. (...) Esto aparte, hay que tener en cuenta que el puerto de Tarragona 

importa grandes cantidades de carbón de Inglaterra y Asturias, destinado al 

consumo de ferrocarriles de las compañías de M.Z.A. y del Norte. (...)” 

 

A la Memòria de l’exercici de 1918, queda constància que davant la carestia del 

carbó britànic també es va comprar carbó espanyol, per tal de solucionar els 

problemes que la guerra va crear amb els subministraments de matèries primeres 

estrangeres.26 La diferència, que trobem, entre els preus del carbó britànic, extrets 

de l’estadística estatal, i el preu del carbó utilitzat per Gas Reusense en la 

fabricació de gas, es va deure a què gran part d’aquest carbó era de procedència 

nacional i que de manera transitòria va tenir un millor preu. Gas Reusense va tenir 

greus dificultats per mantenir les característiques de la seva producció, perquè 

l’hulla que podia aconseguir era escassa, de mala qualitat i de cost elevat. També, 

aquesta producció va ser menor en produir-se restriccions amb l’enllumenat 

públic. La intervenció de l’Estat en aquest problema, mitjançant el Comité de 

Suministros Hulleros, va resultar ineficaç i es van patir sensibles pèrdues, malgrat 

l’augment de les tarifes.27 Quan es va acabar la Guerra Mundial, el preu del carbó 

es va tornar a situar, poc a poc, en els preus d’abans del conflicte. Fins l’any 1925, 

Gas Reusense no va poder comprar la matèria primera a uns preus similars a l’any 

1915. Va ser aleshores quan el subministrament va tornar a ser fluid. Uns quinze 

anys més tard i com a conseqüència dels efectes de la Guerra Civil espanyola, hi va 

haver una altra carestia carbonífera però de major durada. 

 

Poc després de l’inici de la Guerra Civil espanyola, i tal com va passar amb la resta 

d’empreses de gas de Catalunya, es va col·lectivitzar Gas Reusense i el Comitè 

Antifeixista local es va fer càrrec de la fàbrica. Més tard, a partir de l’any 1937, va 

formar part del Servei de Gas Unificat de Catalunya, un organisme que depenia de 

                                            
26

 AHT: Memòries de Gas Reusense, 1902-1924.  
27

 Vida econòmica de la província de Tarragona, 1918-1919. Cambra de Comerç de Reus. 
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la Generalitat. Des d’aquest organisme, es distribuïa el carbó que arribava al port 

de Barcelona a les diverses fàbriques catalanes. La quantitat de carbó que va rebre 

Gas Reusense durant el 1936 i bona part del 1937, no va ser suficient per al bon 

funcionament de la fàbrica del gas. La mitjana de consum diari en aquest període 

de guerra, entre el 5 de febrer de 1937 i el 10 de juliol de 1937, era de 6,02 tones 

de carbó diaris. Per tant li calien 933,1 tones de carbó per fabricar el gas que 

necessitava la ciutat de Reus, per contra tan sols en va rebre 850 tones, el dèficit 

és evident. Amb tota seguretat, aquest dèficit es va suplir amb d’altres matèries 

primeres de menys qualitat. Des de l’octubre de 1936 fins el 10 de juliol de 1937, el 

SGUC 28 va rebre 92.792 tones de carbó procedent d’Astúries i de diversos països 

europeus, amb un percentatge elevat de carbó alemany. De tot el carbó rebut, es 

va subministrar a Gas Reusense un 1,02 %.29  

 

És un fet curiós que gran part del carbó fos de procedència alemanya, quan aquest 

país era un aliat dels feixistes espanyols, per contra el carbó rus apareix com el 

subministrament més minoritari. Amb tota seguretat, el carbó es va adquirir en 

ports que guardaven neutralitat davant del conflicte espanyol. És un clar exemple 

de què els mercats tenen una sola bandera, la dels interessos econòmics. Els 

continguts dels vaixells es venien al millor postor, la qual cosa feia encarir el 

producte. La diversitat de la procedència del carbó i el seu preu elevat ens mostra 

la dificultat que tenien els òrgans republicans per aconseguir la matèria primera al 

mercat internacional.  

 

 

 

 

 

                                            
28

 Serveis de Gas Unificats de Catalunya. 
29

 Veure annex sobre la procedència del carbó durant el període del SGUC. 
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Procedència del carbó del S.G.U.C. 
(Període de l’octubre de 1936 fins al 10 de juliol de 1937) 

 AGN: Documentació sobre el SGUC. 

Les dades del mes de novembre de 1936 dels preus i la procedència del carbó que 

es consumia en les fàbriques de gas de Barcelona n’és una bona prova. El consum 

del carbó va ser el següent: 

* Espanyol..................................       12.040 kg.  a   65 pessetes/tona 

 * Alemany................................... 11.532.160 kg. a 140 pessetes/tona 

 * Anglès......................................   1.925.600 kg. a 140 pessetes/tona 

 * Rus...........................................        79.000 kg. a 149 pessetes/hora 

 * Lignit.........................................      656.000 kg. a   70 pessetes/hora 

La diferència del preu del carbó, entre l’any 1935 i el carbó consumit al novembre 

del 1936, va ser de 72 pessetes la tona; un augment del 111 %.30 Poc abans, La 

Catalana de Gas per tal de garantir el seu subministrament de carbó a un bon 

preu, 47,50 pessetes la tona, va signar un contracte amb Carbones de Berga, SA 

sempre que es donessin una sèrie de garanties com la del preu i el transport fins a 

la fàbrica.31 

 

En les dècades següents a l’acabament de la Guerra Civil, el consum de carbó 

mineral es va convertir en la primera matèria més important i va marcar l’evolució 

                                            
30

 El preu mig de la tona del carbó per a la destil·lació de gas, el 1935, a Barcelona va ser de 64,60  pessetes, 
mentre que el preu mig al novembre del 1936 va passar a 136,80 pessetes. AGN: Carbó. Proveïment. Anys 
1934-1937.  
31

 Curiosament el contracte el signà el 17 de juliol de 1936. Ídem. 

Carbó Alemany 19.682 Tones 21,21% 

Carbó Anglès 17.374 Tones 18,72% 

Carbó Asturià 16.043 Tones 17,30% 

Carbó Rus 10.000 Tones 10,78% 

Carbó Polonès 11.103 Tones 11,97% 

Carbó procedència desconeguda 18.590 Tones 20,02% 

TOTAL 92.792 Tones 100,00% 
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del mercat energètic nacional i sense cap dubte el de la indústria gasista. La manca 

de matèries primeres, l’elevat preu i la manca de recursos per adquirir-les, van 

generar estratègies de subsistència industrial i la substitució per matèries de 

menys valor qualitatiu i energètic. Entre els anys 1935 i 1942, l’hulla destinada a la 

producció de gas va baixar a nivell de l’estat, en un 45 %, i va augmentar en canvi 

en altres tipus de carbó com el lignit i l’antracita i en altres matèries com la fusta, 

la llenya i la pinyolada, mentre que la producció de gas només va caure un 17 %, i 

correlació entre l’hulla i la producció va canviar.32 Es va tardar molt en superar els 

efectes del conflicte bèl·lic. La decadència econòmica i industrial que va generar la 

guerra es va concretar en la manca absoluta dels productes que més es 

necessitaven per reiniciar la producció de les empreses industrials. Per a les 

fàbriques de gas i electricitat de Catalunya va començar un període de carestia 

més important que el del període viscut després de la Primera Guerra Mundial. El 

1939, Gas Reusense tenia poca liquiditat, com tota la indústria espanyola, i estava 

immersa en una economia dirigida, que la va obligar a comprar el carbó al 

Sindicato de Almacenistas Importadores de Carbón Mineral del Puerto de 

Barcelona de Tarragona, el qual subministrava un producte de molt baixa qualitat. 

El carbó era tan dolent que Gas Reusense va acordar l’agost de 1939, que no 

pagaria la última partida rebuda, però després de negociar amb el Sindicato de 

Carbones va aconseguir una compensació de 20 pessetes per tona del carbó menut 

servit. Però, la baixa qualitat del carbó no va ser l’únic inconvenient, també es 

varen produir retards greus amb el subministrament, que varen posar en perill les 

reserves i el funcionament de la fàbrica reusenca.33   

 

El problema de les matèries primeres a Gas Reusense durant la postguerra va 

comportar la presa de decisions dràstiques. Els problemes amb l’adquisició del 

carbó a l’exterior, van augmentar degut a la política autàrquica del govern 

                                            
32

 Datos estadísticos técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. Publicat pel Sindicato Vertical de Agua, Gas y 
Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Anys 1930-1943. 
33

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense. Any 1933-1958. Actes de l’1 i 8 d’agost de 1939. Pàgs.: 43-45. 
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franquista que restringia l’ús de divises en l’adquisició de matèries primeres i 

tecnologia estrangera. Les restriccions econòmiques i industrials espanyoles es van 

veure agreujades amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial perquè van elevar els 

preus de l’hulla anglesa i va col·lapsar el transport de mercaderies per Europa. Fins 

a les acaballes de la dècada dels 50 i per culpa dels objectius de l’economia 

nacional autàrquica, es van requisar per sistema les càrregues de carbó destinades 

a les fàbriques de gas, tant bon punt arribaven al port de Barcelona, per destinar-

les al servei de transport dels ferrocarrils.34 Aquest contratemps va afectar diverses 

vegades les càrregues que esperava Gas Reusense.35 La procedència nacional del 

poc carbó que va arribar a les fàbriques, va fer que el seu cost augmentés a un 

ritme vertiginós: 

 
Font: CARRERAS, Albert, Coord.: Estadístiques Històriques d’Espanya. Siglos XIX-XX. 

                                            
34

 A l’any 1935 els ferrocarrils consumien 2.110 milers de tones de carbó, el 1945 el consum va ser de 3.072 
mentre que el 1950 aquest consum s’elevà fins a les 3.325 milers de tones. El consum per les indústries de 
gas seria el 1935 de 266 milers de tones, el 1945 de 196 i el 1950 el consum, encara no arribà a les cotes 
d’abans de la Guerra Civil, va ser de 246 milers de tones. Està clar que el consum del carbó per al gas patia 
restriccions i que el carbó consumit per els ferrocarrils no va fer altra cosa que augmentar. SUDRIÀ, Carles: 
La economia española bajo el primer franquismo: la energía. http://www.unizar.es/eueez/cahe/carlessudria.pdf.  
Pàg.: 28. 
35

 “(...) El Sr. Busquets explica que continúan las dificultades para la recepción de carbones y que es probable 
se agraven pues el vapor “Ría de Vigo” que debe transportarlo es posible sea destinado a otro transporte. 
Que de todo ello se preocupe el Grupo de Pequeñas Fábricas de Gas, que está gestionado el asunto. (...)” 
AGN: Llibre d’actes 1933-1958. Acta de 9 de febrer de 1951. Pàg.: 216 i 217. 
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Davant de la forta demanda del consum, que es va intensificar després del punt 

d’inflexió de l’any 1941, va augmentar l’ús del coc destinat a la gasificació, amb 

l’objecte d’incrementar el volum del gas disponible, encara que fos a canvi d’una 

minva del seu poder calorífic. A partir d’aquests problemes amb l’hulla, la 

diversificació de matèries primeres destinades a la producció de gas va canviar 

amb el pas del temps.36  En següent quadre confeccionat, a partir de la publicació 

d’un informe del Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, podem observar la 

gran diversificació de les matèries primeres utilitzades en la fabricació de gas, a 

banda de l’hulla. Abans de l’any 1936, la matèria primera amb el consum més 

important era l’hulla, però aquesta situació va canviar com a conseqüència de la 

Guerra Civil espanyola, de manera que la falta de proveïment d’hulla va fer que se 

la substituís per altres matèries primeres, algunes d’elles de dubtosa eficàcia.37 

                                            
36

 VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. Pàg.: 168. 
37

 “(…) El problema del abastecimiento de carbón a las fábricas de gas, está hoy sin solucionar, llevando las 
fábricas una marcha precaria, con grave quebranto de su economía y perjuicios de los usuarios, a los que se 
imponen restricciones en el gasto y limitaciones en el número de abonados que, aun teniendo en cuenta las 
actuales y desfavorables circunstancias, en el caso de la industria del gas no tiene razón de ser. 
Efectivamente, la industria de fabricación del gas de hulla, impropiamente llamada del alumbrado, es una 
industria esencialmente transformadora que, partiendo de un combustible sólido de aplicaciones y 
utilización limitadas, proporciona a la economía un combustible gaseoso de importantes y casi ilimitadas 
aplicaciones, otro sólido de indudables ventajas técnicas y económicas y una gama de subproductos de 
indudable valor, especialmente para una industria como la española, en la cual existe un acusado déficit de 
los mismos, que únicamente puede ser compensado con la importación de dichos productos, con gran 
detrimento de nuestra balanza comercial. 
A pesar de ello, la industria del gas no ha sido favorecida en la distribución de los carbones nacionales, pues 
habiéndose destilado en 1935 (año de plena normalidad económica) 422.024 Tm. de hulla, y haciendo 
abstracción de los años de nuestra guerra de Liberación Nacional, se observa que en 1940 se habían 
alcanzado ya las 396.156 Tm. a pesar de la destrucción, en parte, de muchas fábricas, que no pudieron 
ponerse en servicio, siendo disminuida la cantidad de carbón entregado con la implantación de cupos a 
199.253 Tm. en 1941,  que ha señalado el mínimo, y representa el 40 por 100 aproximadamente de la 
cantidad que las fábricas precisan, aumentando en el pasado año de 1946, más que a 265.625 Tm., cifra 
ligeramente superior al 60 por 100 de las necesidades de esta industria. 
Para compensar en parte este déficit, las fábricas se han visto obligadas a destilar diversas substancias, 
como maderas y leñas, lignitos, orujos y cáscara de almendra, productos que, sobre ser de un rendimiento 
en gas muy inferior, tanto en cantidad como, sobre todo, en calidad, son de empleo limitado, en unos casos 
por el deterioro que los productos de la destilación producen en las instalaciones, tuberías y aparatos, en 
otro por el alto precio a que se cotizan en el mercado, y casi todos, en fin, por la perjudicial influencia que los 
mismos tienen en la coquización, dando lugar a la producción de coque pulverulento e inadecuado para la 
mayor parte de las aplicaciones industriales, con prejuicio económico evidente de las fábricas. 
A esta causa de desequilibrio económico se viene a añadir el problema de la calidad de los carbones 
entregados a la industrial del gas, ya que, desgraciadamente, son muchas las fábricas que reciben hullas 
inaptas para la destilación, con porcentajes de humedad y cenizas muy superiores a los límites tolerados, 
con proporción de volátiles muy inferior en cambio a lo que se requiere para una destilación económica y 
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Aquesta diversificació de les matèries primeres va comportar, encara que no es 

declarés de forma oberta, que se n’utilitzessin algunes d’una qualitat ínfima, la 

qual cosa va afectar les instal·lacions de producció, tot i que aquesta mala pràctica 

es va convertir en una de les poques formes de supervivència per a les fàbriques. 

 

L’any 1943, quan la fàbrica es va llogar a Carbones del Cadí, per tal de que produís i 

distribuís el gas a la ciutat de Reus, va canviar la matèria primera, de l’hulla es va 

passar al lignit i Gas Reusense, va acusar als llogaters d’emprar llenyes que 

malmetien les instal·lacions.38 Tot plegat, era una conseqüència lògica de la manca 

d’hulla, que encara duraria dues dècades més desprès d’acabar el contracte de 

lloguer i que Gas Reusense retornés a la producció. El lloguer de la fàbrica va ser 

una solució transitòria, que va donar un respir als problemes de Gas Reusense amb 

el subministrament de matèries primeres i li va fer guanyar un temps per la 

reflexió per decidir si encara pagava la pena mantenir la producció i posar a 

disposició dels habitants un producte energètic com el gas. Els contingents, que la 

Comissió d’abastiment de carbó va concedir a les fàbriques de gas de Catalunya 

l’any 1947, van ser del tot insuficients. A més, com que es tractava d’una matèria 

primera d’inferior qualitat, la seva eficàcia va ser gairebé nul·la. L’hulla que es 

considerava necessària per les fàbriques de gas era de l’ordre de 45.000 tones 

mensuals, de les quals 20.000 ja es consumien a Barcelona.39 A la fàbrica de Reus, 

es necessitaven unes 220 tones mensuals.40 

                                                                                                                                    
con pésimas condiciones para la coquización, todo lo cual viene a agravar las ya difíciles circunstancias en 
que las fábricas se desenvuelven. 
Finalmente, un  tercer aspecto de la cuestión es preciso considerar para abordar el conflicto en toda su 
extensión, y es el problemas de las dificultades de transporte, tanto para el cargue de vagones como para la 
expedición de barcos, plazos, entrega de la mercancía y aun requisa de ésta por necesidades apremiantes de 
otras industrias o servicios de mayor preferencia, lo que da lugar a que los escasos cupos asignados se 
reciban con grandes retrasos, y como con las cantidades entregadas no es posible constituir stocks en las 
fábricas, éstas se ven muchas veces ante el insistente peligro del cierre, con los incalculables perjuicios que 
la supresión del servicio y apagado de hornos representa para la industria. (…)”. Ídem.: Pàg.: 169. 
38

 Datos estadísticos técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. Anys 1930-1943. 
39

 Segons, Vidal Burdils, (La industria del Gas en España.) sembla ser que les fàbriques catalanes patien una 
discriminació evident, en quant a la prioritat en el subministrament d’hulla, en benefici d’altres fàbriques 
espanyoles  “(...) Creemos  saber que Madrid recibe un cupo de hulla para la fabricación de gas 
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representado por el 140 % del consumido en 1935. Barcelona, en cambio, sólo recibe alrededor de un 60 a 
80 %. (...)”.VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. 170. 
40

 La producció anual de Barcelona era, el 1947, de 87.477.610 metres cúbics mentre que a Reus aquesta 
producció era, més de 80 vegades menor, de 907.622 m

3
. De la qual cosa deduïm, amb certa proximitat, el 

consum mensual de carbó a la fàbrica de Reus. 
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Aquesta manca de subministrament de la matèria primera, va fer que moltes 

fàbriques de gas espanyoles treballessin per sota de les seves possibilitats i que 

algunes empreses preferissin tancar les seves instal·lacions. Durant anys, gran part 

de l’activitat de la direcció de Gas Reusense es va centrar en l’obtenció del 

contingent de carbó establert i la recerca d’excedents de producció d’hulla.41 Per 

aconseguir aquests excedents, de manera particular o a través del Grupo de 

Pequeñas Fábricas, calia importar hulla anglesa, però abans s’havia de sol·licitar a 

la Comisión Distribuidora de Madrid la concessió del corresponent permís 

d’importació. A més, l’ofici de la sol·licitud s’havia d’acompanyar amb un certificat 

de l’Alcaldia, on hi constava la necessitat del gas per a la població. També, es van 

fer gestions davant del Governador Civil de la Província i es va utilitzar la seva 

influència, per tal d’aconseguir el carbó necessari perquè no s’hagués d’aturar la 

producció de gas. Era el temps de l’Espanya del feixisme industrial.42 

 

La conseqüència lògica de la carestia del carbó va ser els increments successius del 

preu del gas. L’hulla s’havia convertit en una matèria primera de luxe per a la 

indústria, perquè als problemes d’escassetat i d’ínfima qualitat, es va afegir la 

manca de recursos suficients per a la seva adquisició. Davant amb aquesta situació, 

Gas Reusense, en moltes ocasions va desistir de comprar-ne, després de reclamar 

de manera infructuosa el deute municipal. Aquestes dificultats van posar en perill 

la continuïtat del subministrament de gas. De vegades, els problemes en l’arribada 

de carbó a la fàbrica només tenien, en una primera impressió, un caràcter 

burocràtic, tal com va passar l’any 1952, amb la negativa del Cap d’Estació de 

Renfe, que no va acceptar que un vagó procedent de Barcelona, amb 10.000 kg. de 

                                            
41

 “(...) El Sr. Busquets da cuenta de que el día 11 del cte. asistió en representación de Gas Reusense a la 
reunión del “Grupo de Pequeñas Fábricas de Gas Catalanas” y de que en dicha reunión asistió el 
representante de “Suministros de Carbones, S.A.” Sr. Rosal con quien se convino que hará gestiones con 
referencia al actual cupo de la mina “Camocha” y además haría oferta de excedentes de producción de hulla 
del grupo “Nespral” (...)” AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense. Any 1933-1958. Acta de 26 de gener de 
1949. Pàg.: 171. 
42

 Ídem: Actes del 31 de març de 1949, 15 de març de 1951 i 30 de juny de 1954. Pàgs.: 174-176; 218-220 i 
281-282. 
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carbó, arribés a l’apartador de la fàbrica de gas, possiblement per desviar-ho a un 

altre destí.43 El problema va ser tan greu, que el preu del carbó posat a la fàbrica 

de Gas Reusense, entre el 1935 i el 1957, va augmentar de manera extraordinària, 

el seu cost gairebé s’havia multiplicat per 13, encara que podia fluctuar segons la 

seva procedència i qualitat.44 En comparació, el preu del gas tan sols s’havia 

multiplicat per 6. Es per aquest motiu que, la demanda de l’increment del preu del 

gas es va convertir en un fet habitual. La comparació entre el 1935 i el 1963, 

encara va ser més negativa, en una relació de 17 a 7. A més la situació de la 

societat es va agreujar amb l’increment del cost del personal, que entre l’any 1947 

i el 1963, es va multiplicar per 5. Tots aquests increments es poden observar a la 

taula següent:45 

Font: Memòria de l’any 1957 i Llibre d’Actes 1933-1958. 

                                            
43

 “(...) El Sr. Busquets da cuenta de que junto con los Srs. Ramon Vilella y Aluja, han recibido la visita de los 
Sres. García y Roselló de la casa Carbones y Transportes Felgueroso S.A. suministradores del carbón a las 
fábricas de gas de Cataluña, ofreciendo un cupo de carbón de primera calidad que interesaría recibir, a fin 
de poder contar con las debidas disponibilidades para el suministro de gas durante el próximo invierno, pero 
en vista de la precaria situación económica en que esta empresa se encuentra, ya que con una disponibilidad 
de 121.443’77 pesetas, actualmente tenemos facturas a pagar por un importe de pesetas 383.131’05 por lo 
que si el Excmo. Ayuntamiento no nos abona la totalidad del saldo pendiente que en la actualidad asciende 
a pesetas 376.011’43, considera que no es prudente aceptar el referido suministro para no vernos en la 
imposibilidad de poder atender el pago de dicha partida, por lo que se acuerda dirigir un comunicado al 
Excmo. Ayuntamiento haciéndole constar que esta Empresa se ve obligada a renunciar a dicho cupo y 
declinar las responsabilidades que pudieren presentarse para el caso de que más adelante tuviese que dejar 
de suministrar fluido por dicho motivo. (...)” AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense. Any 1933-1958. Acta de 
25 de juny de 1952. Pàg.: 248-249 i Acta de 4 de juliol de 1952. Pàg.: 249. 
44

 El 1953 s’adquirí una partida d’hulla a Carbones y Transportes Felgueroso, S.A. de 274.000 kg. per 
150.732,90 pessetes o sigui a 550 pts. la tona. Aquesta hulla era més econòmica que una altra partida 
adquirida el 1951 que costava 578 pts. Ídem: Any 1953. Pàg.: 268. 
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El carbó era, encara als anys 30 del segle XX, l’element més important en la 

indústria del gas, malgrat que la tecnologia buscava altres vies. L’extracció de 

petroli va tenir, en el període de 1913 a 1929, una fase d’expansió tot i que, a 

partir d’aquest últim any va patir una davallada fins l’any 1933, en què es va 

recuperar en part. La utilització de l’energia elèctrica i el petroli es va generalitzar 

durant aquests vint anys (1913-1933) degut a un increment del consum elèctric, 

tant el públic com el privat, a l’ús de la gasolina i d’olis pesats i, en general,  a 

l’augment en la producció de carburants sintètics. Davant d’aquests fets calia una 

millora en la producció del gas que havia de passar per la selecció dels millors 

carbons i de l’aplicació de la tecnologia més avançada. Gas Reusense, l’any 1935, 

va inaugurar els nous forns verticals Glower West que conjuntament, amb bona 

hulla anglesa, havien de optimitzar els resultats de la destil·lació. Però ben aviat, la 

Guerra Civil espanyola va truncar l’adequació tecnològica i la recerca de millors 

rendiments en la producció. Des de finals de la Guerra Civil espanyola fins als anys 

60 del segle del XX, el carbó va tenir una qualitat ínfima. A més de la manca 

d’hulla, es va afegir el problema de la utilització, com hem dit anteriorment, de 

diverses matèries primeres d’un rendiment pitjor; que varen produir problemes a 

les instal·lacions i que varen oferir un poder calorífic molt baix. Fins l’any 1955, Gas 

Reusense no va regularitzar el subministrament, gràcies a una relativa millora de la 

producció a les mines d’origen i a un tracte preferencial atorgat pels poders públics 

a la indústria de gas, pel que feia a les quotes d’hulla. Aquests primers i bons 

indicis van generar esperances de normalització en el subministrament de les 

primeres matèries, i haurien d’haver influït en un millor rendiment del procés de 

fabricació i en la possibilitat de l’obtenció de beneficis.46 Però, només va ser una 

apreciació general, perquè els diversos contingents que van arribar a les fàbriques 

                                                                                                                                    
45

 AHT: Memòries de Gas Reusense dels anys 1957-1963. Declaració Balanços.  
46

 “(...) se confía lograr a breve plazo, a tenor de las seguridades recibidas de la Dirección General de Minas y 
Comisión Distribuidora del Carbón, un suministro más abundante, seguro y de mejora calidad, factores 
todos que han de  representar  una ventaja y un mayor rendimiento de nuestra fabricación en gas y cok. 
(...)” AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1955 i AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1953-1969. Volum 
I. Acta de 10 de març de 1956. Pàg.: 26-27. 
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de gas catalanes van variar força de qualitat.47 A més, la irregularitat amb el 

subministrament va trastornar el funcionament de la fàbrica; per culpa en algunes 

ocasions, de les exigències dels armadors de vaixells i, en d’altres, a un augment 

constant dels nòlits, que incrementaven el cost de l’hulla, de manera que Gas 

Reusense el 1956, va sol·licitar una autorització per transportar el carbó des 

d’Astúries per ferrocarril. El transport des del nord d’Espanya, presentava moltes 

dificultats per a desesperació de Gas Reusense, als problemes de material 

ferroviari a la boca de la mina que entorpien la càrrega de vaixells a Gijón, se’ls hi 

havia de sumar la resistència dels armadors, que emparats per la Subsecretària de 

Marina Mercant, van fer que durant mesos no arribés cap vaixell amb carbó al port 

de Tarragona. Aquesta situació va fer que Gas Reusense hagués de rebre l’hulla a 

través del port de Barcelona, amb l’encariment conseqüent dels ports.48 L’any 

1958, va augmentar en 17,03 pessetes el preu del forfait por tona d’hulla 

transportada per ferrocarril, des de la mina al port.49 Un any després, es va 

sol·licitar rebre el menut d’hulla, exclusivament per ferrocarril i una tarifa especial 

amb el preu del transport de l’hulla.50  

 

Es van intentar solucionar tots aquests problemes amb mesures col·lectives, 

perquè afectaven de manera similar a totes les empreses productores de gas. És 

per això que cal destacar, en aquesta lluita per aconseguir l’hulla necessària per a 

les fàbriques, el paper del Grupo de Fábricas de Gas Catalanas que, gràcies a la 

seva unitat, es van poder situar dintre del concert dels grans consumidors d’hulla 

del mercat nacional, la qual cosa no s’hauria aconseguit de forma individual per 

culpa de la poca importància de cadascuna d’elles.51 Des del Grupo de Fábricas de 

Gas Catalanas es van analitzar diverses propostes per la millora dels proveïments 

                                            
47

 Les fàbriques de Reus, Valls i El Vendrell es queixen de l’hulla rebuda. AGN: Llibre Actes Gas Reusense 
1933-1958. Acta de 15 de setembre de 1955. Pàg.: 314 i 315. 
48

 Ídem: Actes de 6, 13 i 27 d’abril de 1956. Pàgs.: 330-332 
49

 Ídem: Acta de 5 de setembre de 1958. Pàg.: 395. 
50

 AGR: Llibre d’Actes Gas Reusense, 1958-1969. Actes de 8 de gener i 12 de febrer de 1960. Pàgs.: 29 i 31. 
51

 AGN: Llibre Actes Gas Reusense 1933-1958. Acta de 8 de juny de 1956. Pàg.: 336. 
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d’hulla encara que no sempre totes les fàbriques que el formaven estiguessin 

d’acord. Dins d’aquest ordre, Gas Reusense va rebutjar l’oferta de l’empresa 

Carbones y Transportes Felgueroso per a convertir-se en l’únic proveïdor d’hulla. 

L’empresa reusenca es volia sotmetre a la llei de l’oferta i la demanda, sense 

concessions d’exclusivitat, mentre pogués tenir dos proveïdors en regim de 

competència.52 Però, la variabilitat dels subministraments, també, es va veure 

afectada per la pròpia administració estatal que, l’any 1958, va reduir de manera 

unilateral els contingents que havien de rebre el Grupo de Fábricas de Gas 

Catalanas, i va oferir en compensació el lliurament d’hulla d’altres procedències 

d’inferior qualitat.53  

 

Durant els primers anys 60, l’hulla que encara es repartia, mitjançant quotes per a 

les fàbriques de gas catalanes, no havia millorat gaire a la que es subministrava 

una dècada abans. A més, en funció de les necessitats u obligacions de l’Estat, 

l’hulla es continuava derivant cap altres indústries considerades més 

estratègiques, s’ofegava, així, a la indústria del gas que, com altres sectors 

industrials, patia moltes penalitats.54 El fet d’aconseguir un augment amb el 

contingent d’hulla es celebrava gairebé com un èxit, perquè n’augmentava el 

rendiment de la fàbrica que afectava directament als resultats de l’exercici 

econòmic.55 Però els problemes no acabaven de solucionar-se de manera que per 

augmentar el poder calorífic del gas, Gas Reusense va sol·licitar a la Direcció 

General d’Indústria un permís per poder enriquir el gas d’hulla amb butà.56  

 

                                            
52

 Els subministradors d’hulla eren Carbones y Transportes Felgueroso, SA i Cía i General de Carbones, SA. 
Ídem: Actes de 25 de maig i 8 de juny de 1956. Pàg.: 334-335. 
53

 Ídem: Actes de 11 d’abril i 6 de juny de 1958. Pàg.: 387 i 390. 
54

 “(...) La intervención de los organismos estatales en la distribución de menudo de hulla continúa 
haciéndose sentir como en años anteriores. Este año se ha retirado parte de las disponibilidades de Duro 
Felguera para las fábricas de gas, para atender a las necesidades de Ensidesa, sustituyéndolas por menudos 
de menor calidad.(...)” AHT: Memòria de Gas Reusense de l’ any 1960. 
55

 “(...) El Director Técnico da cuenta de que el aumento solicitado en el cupo de hulla ha sido concedido por 
parte de la Comisión para la Distribución del Carbón de Madrid. Este aumento representa unas 480 Tm. 
Anuales. (...)” AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 21 d’agost de 1959. Pàg.: 21. 
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A l’adquisició d’hulla es va afegir un altre entrebanc, el control que realitzava sobre 

les divises el Instituto Español de Moneda Extranjera i sobre el comerç exterior, 

amb la voluntat de disminuir les importacions. Els problemes foren més greus, en 

especial per a Catalunya, que importava gairebé totes les matèries industrials i 

bona part de la maquinària. Degut a la manca de divises, es van denegar les 

sol·licituds d’importació de cotó, de carbó o de maquinària. A Catalunya, la caiguda 

de les importacions es va situar en el 60 % i va afectar en especial el carbó, el cotó i 

el ferro, productes bàsics per a la indústria catalana, amb conseqüències greus que 

van empitjorar a causa de la política interventora en la distribució interior. La 

caiguda de les importacions és un dels elements determinants de la gravíssima crisi 

de la postguerra perquè va afavorir la infrautilització de la capacitat productiva, 

l’envelliment de la maquinària i la caiguda forçada de la productivitat i de la 

producció.57 Gas Reusense patiria tots aquests greus inconvenients. La dificultat en 

l’adquisició d’hulla, es va solucionar amb la utilització d’altres matèries primeres 

que es van potenciar des de l’Estat. Tal com especificava el Sindicato Nacional de 

Agua, Gas y Electricidad en l’any 1960, es va produir un canvi en el consum, per 

una banda, la disminució de l’ús de l’hulla i per una altra, l’augment del consum de 

fueloil o sigui hi va haver una disminució dels combustibles sòlids i un augment 

dels líquids. Hi va haver una tendència notable en l’ús d’aquests combustibles 

líquids, gasoil i fueloil, en la producció de gas i també es va estudiar la utilització de 

gasolines lleugeres, com les naftes. A la fàbrica de Tarragona, al contrari de Reus, 

el gasoil i el fueloil eren tan importants com l’hulla,58 i a partir de l’any 1963, tota 

la seva producció es va realitzar amb naftes derivades del petroli.59  

                                                                                                                                    
56

 Ídem. Acta de 2 d’octubre de 1959. Pàg.: 24. 
57

 “(...) la major part de les poques divises disponibles es dedicaven a la importació d’aliments i de material 
bèl·lic a més d’un tràfec il·legal de llicències en la importació de productes de luxe que es podien vendre en el 
mercat interior sense traves i amb beneficis extraordinaris. (...)” DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el 
primer franquisme 1939-1951. Pàg.: 82-83. 
58

 El consum de l’hulla, respecte a l’any 1959, descendí un 6 %. Els lignits s’havien reduït aproximadament 
d’una tercera part. Les fustes i llenyes es mantenien aproximadament en la mateixa xifra, el mateix que 
succeïa amb la antracita, que tan sols es consumia en les fàbriques de Còrdoba, Valladolid, Saragossa i 
Vendrell, amb un descens al voltants del 45 %. En canvi, es produí un augment del 25 % del gasoil i d’un 10 
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El descens de la utilització d’hulla per a la producció de gas, es demostra amb el fet 

que mentre que l’augment de la producció de gas, entre el 1935 i el 1959, es va 

duplicar, l’hulla destinada a la producció en aquest mateix període va baixar. Va 

augmentar la utilització de llenyes i de fustes, que a l’any 1935, era pràcticament 

nul·la, la del gasoil, que gairebé es va quadruplicar i un lleuger augment de 

l’antracita i el lignit. La utilització parcial de matèries primeres líquides no va ser 

possible a Gas Reusense, fins a la dècada dels anys 60, perquè no va posseir la 

tecnologia necessària per utilitzar-les. Però, el recurs de fer servir coc per gasificar, 

es va convertir en una solució recurrent dels sistemes de destil·lació tradicional, 

davant els problemes d’aconseguir hulla.60 L’any 1960, Gas Reusense, va utilitzar, 

respecte al total d’hulla emprada, un 25 % del coc produït. Més endavant, l’any 

1963 ja era de vora el 40 %.61  

 

En un moment de precarietat econòmica, gran part de les indústries de gas havien 

decidit estudiar reformes radicals dels procediments de fabricació de gas, per tal 

d’aplicar una nova tecnologia, amb la qual s’obtenia un rendiment econòmic més 

elevat. Aquesta reformes van implicar l’abandó de l’hulla com a matèria primera 

tradicional.  L’augment del consum de gasoil i fueloil de les fàbriques de gas no es 

va destinar, exclusivament, per a la carburació del gas d’aigua o de gasogen, sinó 

que es va fer servir per a la seva destil·lació o craqueig (cracking), tal com va portar 

a terme la fàbrica de gas de Barcelona en una instal·lació molt moderna, mentre 

                                                                                                                                    
% del fueloil. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1960. 
Publicat per el Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad. Pàg.: 11-12 i 26-27. 
59

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas 1963. Pàg.: 51. 
60

 La diferencia en la producció de gas entre el 1935 i el 1959 era quasi del doble. El 1935, es produí 186 
milions de m

3
 i el 1959, més de 369 milions de m

3
 de gas. L’hulla destil·lada el 1935,  va ser de 422 mil tones 

i el 1954, poc més de 394 mil tones. Les fustes i llenyes utilitzades per la destil·lació, el 1935, eren, les 
inapreciable quantitat, de 19 tones mentre que el 1959 foren 2.058 tones. El gasoil utilitzat, el 1935, era 
1.869 tones mentre que el 1959 la quantitat augmentà considerablement fins a les 4.483 tones. L’antracita i 
el lignit destil·lada, el 1935, sumaven la quantitat de 1.595 tones i, el 1959, unes 1.900 tones. El coc utilitzat, 
el 1935, per a la destil·lació va ser de 6.106 tones mentre que, el 1959, la quantitat fou de 95 mil tones, una 
quarta part de l’hulla utilitzada. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960.Pàg.: 20. 
61

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960.Pàgs.: 26-27 i 1963, Pàg.: 55. 
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que la fàbrica de Madrid ja realitzava importants millores. La transformació de la 

fabricació de gas, va consistir en prescindir del carbó, per substituir-lo per 

procediments de cracking catalític, tot fent servir de matèria primera els destil·lats 

del petroli denominats naftes.62 L’any 1961, de la producció total de gas a l’estat 

espanyol només el 54 % es va fabricar amb el sistema de destil·lació d’hulla. El 46 

% restant, es va produir amb els sistemes de gas d’aigua, gas carburat, gas de 

fueloil, gas integral i d’altres sistemes. Però Gas Reusense encara va continuar amb 

el sistema tradicional de destil·lació d’hulla com principal tecnologia de producció i 

va fabricar vora el 97 % de la seva producció amb aquest sistema, mentre la resta 

es produïa amb el gasogen Tully. A Tortosa, aquesta producció només va significar 

la meitat; a Valls, tot el gas es produïa com gas d’aigua; a El Vendrell, encara tot el 

gas era un producte de la destil·lació d’hulla; a Tarragona, ja des de la represa del 

subministrament de gas, tota la producció es fabricava pel sistema de gas integral. 

A Barcelona i a Madrid, la producció de gas tradicional era d’un 45 %, la qual cosa 

significava, donat que aquestes fàbriques eren un referent per a la resta de 

fàbriques espanyoles, la constatació d’un procés de canvi en la tecnologia 

productiva del gas.63 

  

A pesar dels canvis en els sistemes de producció de gas, una important part de la 

indústria encara estava supeditada als lliuraments de les quotes d’hulla i era, a 

través del Grupo de Fábricas de Gas Catalanas, que es feia el repartiment del carbó 

en funció dels esdeveniments. Així, el 1961, es va aprovar la distribució de les 

quotes al 50 % de carbó adequat i inadequat, tot aprofitant la separació de FECSA 

dels mateixos lots de carbó.64  Era el moment del canvi al gas procedent dels 

tractaments de fueloil i gasoil, perquè aquests subministraments es realitzaven en 

                                            
62

 Algunes fàbriques catalanes com la de Tarragona, la de Manresa i la de Vic sol·licitaren de CAMPSA el 
transport des de la refineria dels combustibles líquids derivats del petroli mentre que la fàbrica de 
Barcelona decidí realitzar-lo pel seu compte. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, 
distribución  y consumo 1961. Pàg.: 6-7. 
63

 Ídem. Pàg.: 30. 
64

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 17 de novembre de 1961. Pàg.: 65. 
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favorables condicions de preus, el Ministeri d'Hisenda en va aprovar descomptes 

importants i va autoritzar els contingents en funció de les necessitats de les 

fàbriques. Les fustes, llenyes i lignits, així com altres combustibles d’utilització 

ocasional, van experimentar una sensible reducció de consum i d’acord amb les 

noves orientacions de la indústria se suposava que en un futur pròxim es deixarien 

totalment d’utilitzar. Els descomptes dels combustibles líquids no van afectar a Gas 

Reusense, perquè depenia, quasi exclusivament, de l’hulla però si que va 

beneficiar en aquells que produïen amb aquests combustibles o als que en un futur 

immediat poguessin fer el salt tecnològic. L’estat espanyol es va convertir en el 

regulador d’aquesta situació i va incitar directament al canvi. Qualsevol societat 

que no tingués possibilitats de realitzar el salt tecnològic, s’allunyaria, cada vegada 

més, de les possibilitats de continuïtat.65  

 

L’any 1963, l’estat pretenia suprimir les quotes de l’hulla i modificar el seu preu, 

però ja era tard per a la tecnologia tradicional en la fabricació de gas.66 

L’alliberament del mercat del carbó va provocar un augment dels seus preus, per 

tant va ser impossible que el carbó fos la primera matèria essencial de la indústria 

del gas.67 L’increment de la utilització de naftes per a la producció de gas, entre els 

anys 1962 i 1963, encara que pugui semblar exagerada, és quan menys il·lustrativa, 

l’ús de les naftes van augmentar en un 3.855 % mentre que l’ús de carbons va 

baixar en un 13 %.68 El 1967, del total de la producció de gas, només el 10,61 % es 

realitzava pel sistema de destil·lació de carbons, mentre que el 78,48 % era gas 

produït a partir de naftes.69 La substitució dels carbons, com a matèria primera 

bàsica per a la generació de gas, pels subproductes del petroli ja no tenia marxa 

enrere. Vint anys abans, ja s’havia intuït que el futur de la indústria del gas passava 

per un canvi de matèria primera i de tecnologia en la producció, fins i tot la 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàg.: 6-7. 
66

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1963. Pàg.: 7. 
67

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1953-1969. Volum II. Acta de 25 d’abril de 1964. Pàg.: 14. 
68

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1963. Pàg.: 13. 
69

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1967. Pàg.: 29. 
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predicció, més tard feta realitat, que la fabricació del gas podia desaparèixer com 

sistema d’obtenció d’energia perquè la substituiria el gas natural. Així, el craqueig 

de productes líquids derivats del petroli va ser només un pas més enmig de l’hulla i 

del gas natural. Anys abans, el 1958, en una reunió celebrada per la Secció 

Econòmica del Grupo Gas del Sindicato de Agua, Gas y Electricidad, on participava 

Gas Reusense com a vocal, ja es va comentar, per tenir interès per a la indústria 

del gas espanyola, la ponència presentada a Roma, pel Consell de la Unió 

Internacional de la Indústria del Gas, sobre el projecte, presentat per França, 

d’instal·lació d’una canonada per conduir gas natural des dels pous petrolífers del 

Sàhara i abastir amb la mateixa a tota l’Europa Occidental. La canonada travessaria 

l’estret de Gibraltar pel sud d’Espanya, seguiria per la costa del Llevant i 

s’introduiria a França, després es ramificaria per arribar a Itàlia, a Suïssa, a 

l’Alemanya, al Benelux i a Anglaterra.70 Aquest projecte es va fer realitat el 1996, 

quan es va inaugurar el gasoducte Magreb – Europa.  

 

El 1960, l’hulla era encara imprescindible per a moltes fàbriques de gas 

tecnològicament enrederides i el seu preu era molt elevat. Es pagava a peu de les 

fàbriques catalanes, entre les 847 pessetes/tona de Barcelona i les 1.300 

pessetes/tona que consta a l’Hospitalet del Llobregat.71 Si situem el cost mitjà en 

1.000 pessetes/tona, des de l’any 1935, aquest preu s’havia multiplicat per 14. 

Però s’ha de tenir en compte, que aquesta hulla, tot i l’elevat preu, no va ser 

d’importació, perquè durant la postguerra, la fabricació de gas es va basar en 

l’hulla d’origen nacional, sobretot amb la de procedència asturiana, que quedava 

lluny de les qualitats que presentava l’hulla anglesa.72 L’hulla com matèria primera 

en la producció de gas estava ferida de mort i, primer, el gasoil i el fueloil i, poc 

desprès, les naftes, van ser de forma transitòria els seus substituts. L’any 1965, i 

                                            
70

 AGN: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta de 7 de novembre de 1958. Pàg.: 400 i Datos 
estadísticos técnicos de la industria del gas, 1963. Pàg.: 7. 
71

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. Pàg.: 28-29. 
72

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàg.: 10. 
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per tal de posar fi a l’hulla com a matèria primera, Gas Reusense va encarregar la 

construcció d’un nou sistema de craqueig de naftes que hauria de substituir el forn 

CGE ja del tot obsolet i antieconòmic.73 Tot i així, el 1966, el coc, principalment, i 

l’hulla van ser uns combustibles primordials però van perdre el caràcter 

d’elements essencials per a la fabricació de gas. El seu lloc el van ocupar els 

derivats del petroli, que s’havien convertit en uns combustibles moderns per a la 

indústria del gas i ningú dubtava ja del seu futur com a energia primària. Un any 

després, la utilització de l’hulla a la província va baixar un 60 %, degut a l’entrada 

en funcionament, a Reus, d’un sistema de craqueig tèrmic de naftes, gasolines 

lleugeres no carburants, capaç d’una producció màxima d’uns 700 m3 per hora.74 A 

la província, si considerem la producció més important a la ciutat de Tarragona, 

lliure del sistema tradicional de producció, la utilització del gas-oil, el fueloil i, molt 

per sobre de les altres dues, les gasolines –naftes- lleugeres no carburants es van 

convertit en imprescindibles per a la indústria del gas tarragonina.75  

 

A Catalunya, per culpa de la manca de matèries primeres com la nafta i el gas 

natural, i dels recursos econòmics necessaris per adquirir-les, es va fer inviable un 

canvi tecnològic ràpid.76 L’any 1968, es va considerar des del Sindicato Nacional de 

Agua, Gas y Electricidad que, el gas natural encara estava en període de 

instal·lacions i proves.77 Els preus del carbó durant aquesta última dècada de 

funcionament de la vella fàbrica es van mantenir sense gaires fluctuacions, degut 

al canvi de la política econòmica autàrquica de l’estat espanyol, d’acord amb el 

Plan de Estabilización y liberalización de 1959, a una consolidació dels mercats 
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 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 6 d’agost de 1965. Pàg.: 138 i 139. 
74

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1967. Pàg.: 35. 
75

 El gas-oil utilitzat a la província de Tarragona, el 1966, va ser de 13.010 litres, el fueloil de 114.950 quilos i 
les gasolines lleugeres no carburants de 919.015 litres. El 1967, es va produir un espectacular augment de 
les gasolines lleugeres no carburants que van duplicar el seu consum fins als 2.112.610 litres. Datos 
estadísticos técnicos de la industria del gas, 1966. Pàg.: 34. 
76

 Nafta: Fracció del petroli de punt d’ebullició baix, constituïda per mescles en diverses proporcions 
d’hidrocarburs de la sèrie del metà. Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 
1995. 
77

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1968. Pàg.: 9. 
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internacionals de primeres matèries, a un descens del consum com element bàsic 

per a la producció de gas i electricitat. Però aquest moment de calma dels preus de 

carbó, va coincidir amb el canvi tecnològic en la producció i es va beneficiar dels 

excedents subvencionats per l’estat: de les naftes i els gasos liquats del petroli que 

els convertien en una matèria primera de gran atracció.78 Gas Reusense, fins l’any 

1969 i de la mà de La Catalana de Gas y Electricidad, no va substituir l’hulla d’una 

manera definitiva. A partir d’aquest moment entrava en funcionament un nou 

sistema de producció, amb el qual es va generar gas a partir del propà que es 

barrejava amb aire, per tal de rebaixar la seva potència calorífica. Una nova fàbrica 

que va regir La Catalana i que va acabar amb la finalitat per la qual va ser creada 

Gas Reusense. L’hulla, i en ocasions altres tipus de carbó, va ser la matèria primera 

bàsica en els 115 anys de producció de gas per part de Gas Reusense. El canvi 

tecnològic que va significar el canvi de les matèries primeres va comportar que 

l’entitat reusenca deixés la producció de gas en altres mans, desvinculant-se 

d’aquest procés de fabricació i distribució de gas a la ciutat de Reus. La inversió 

que calia fer per adequar les infraestructures era superior a la capacitat inversora 

dels accionistes de Gas Reusense. La utilització dels derivats del petroli significava 

una producció de gas de més baix cost i d’un poder calorífic major amb el que es 

podia obtenir una rendibilitat econòmica considerable que en aquells moments no 

garantia la destil·lació de l’hulla. Amb l’aparició dels derivats del petroli com a 

matèria primera per a la producció de gas, l’hulla va desaparèixer de la indústria en 

un termini de vint anys, fins que es va convertir a finals dels anys 60 en només un 

record de la Revolució industrial, en general, i de la primera indústria del gas en 

particular. A la gràfica següent es mostra l’evolució del preu de l’hulla, que va 

adquirir Gas Reusense durant la seva llarga vida com empresa. Les fluctuacions 

amb els preus d’adquisició del carbó a peu de fàbrica per part de la societat 

reusenca són un calc de les variacions generals que mostra el preu de l’hulla a la 

indústria espanyola: 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960-1969. 
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El preu del carbó, generalment hulla, ficada a peu de fàbrica. Diverses fonts. 
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5.2. Els subproductes de l’hulla. 

 

Els subproductes obtinguts de la destil·lació de les hulles van ser diversos i gran 

part d’ells es van aprofitar per a les fàbriques de gas. La qualitat de les hulles 

determinava la quantitat i qualitat dels subproductes obtinguts. Per a les 

fàbriques, la venda d’aquests subproductes va significar un aportació econòmica 

secundària; una manera de subvencionar les despeses de la compra del carbó. Va 

suposar obtenir una optimització dels resultats de la producció. La comercialització 

dels subproductes va tenir dos objectius bàsics: per una banda, la seva venda va 

suposar una compensació econòmica a les tarifes reduïdes del gas i per una altra 

banda, la col·locació del producte defensant el preu assegurava un lloc al mercat a 

llarg termini.79  

 

El procés de fabricació de gas va permetre l’obtenció dels subproductes següents: 

el carbó de coc, el coc menut, la pols de coc, les escòries, el quitrà, el grafit i, no 

sempre, el sofre i l’amoníac.  A partir de 1936, també, es va comercialitzar un altre 

subproducte anomenat carbonissa quitranada.80 Els preus d’aquests productes 

depenien de la demanda que no sempre va existir. Quan l’estoc dels residus sòlids 

de l’hulla era excessiu, perquè no hi havia compradors, s’utilitzaven per reomplir 

terrenys. Els subproductes que més sortida van tenir foren el carbó de coc i el 

quitrà. La fàbrica de Reus produïa coc, quitrà i sulfat amònic.81 Els subproductes de 

la destil·lació de l’hulla podien ser múltiples a l’igual que les seves aplicacions en el 

terreny domèstic i industrial, tal i com es veu en el gràfic següent, encara que la 

seva comercialització en el cas de Gas Reusense resultés molt més limitada:82 
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 GÓNZALEZ GARCÍA, Antonio: El Gas en Sevilla (cien años de historia 1846-1945). Sevilla, 1981. Pàg.: 175. 
80

 La carbonissa eren les escorrialles, pols de carbó. Una mena de crosta adherida a les parets de la cambra 
de combustió. S’utilitzava en la pavimentació i tenia, el valor, res menyspreable, de 35 pessetes la tona. 
VIDAL BURDILS, Francisco: La Industria del Gas en España. Any 1936. 
81

 Vida económica de la Provincia de Tarragona, 1917. Publicació de les Cambres de Comerç. Indústria i 
Navegació de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls. Taller Gràfiques A. Rabassa. Reus, 1917. 
82

 Taula estreta del Curso sobre utilización del gas. Barcelona, abril de 1963. 
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El carbó de coc eren les restes més sòlides que quedaven després de l’escalfament 

de l’hulla i del despreniment del gas. Era un carbó lleuger i porós. El coc tenia un 

ampli ventall d’aplicacions industrials.83 D’aquest coc produït, una part 

s’autoconsumia per a l’escalfament de les retortes. També, s’utilitzava a les llars, 

per a la calefacció i per a les cuines econòmiques, perquè la seva combustió no 

produïa fum i generava menys contaminació que la llenya i altres combustibles 

fòssils. Comparat amb el gas, el coc representava una font de calor més barata, 

però menys flexible, que requeria un emmagatzematge i una manutenció. El coc se 

seleccionava segons la seva grandària i rebia diversos noms com galeta, menut i 

carbonissa quan la magnitud era inferior a 50 mm. El preu també fluctuava segons 

la seva presentació. El de més producció i més valor era el coc garbellat.84 

 

El coc de gas era, en general, menys dur però més reactiu que el coc metal·lúrgic. 

Va ser per això, que amb l’augment dels ingressos procedents de la venda del coc, 

els gasistes van fer un gran esforç comercial i van voler que a les llars domèstiques 

deixessin de cremar carbons grassos i els substituïssin pel seu coc. L’evolució del 

mercat del coc de gas a Anglaterra en va ser un exemple típic : el coc de gas, la 

venda del qual era difícil envers l’any 1910, s’havia arribat a garantir el 1925 amb 

algunes sortides, sobretot industrials. Des de llavors, les vendes domèstiques al 

detall o al comerç d’escala mitjana es van tornar importants, gràcies a les millores 

aportades en la qualitat i l'acondicionament del coc. Una evolució similar, encara 

que menys acusada, es va constatar també a França. La major part del mercat 

domèstic era estacional, per això, hi havia interès a disposar d’una determinada 

quantitat de coc per vendre als industrials, els quals n’eren consumidors durant tot 
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 “(...) Durant la destil·lació, l’hulla abandona la major part de les seves matèries volàtils i es transforma en 
coc, combustible gris argent compost de carboni, de 10 al 20% de cendres i de 1 al 3% de matèries volàtils, i 
el seu poder calorífic varia de 6.500 a 7.000 calories. (...) Les qualitats essencials del coc són la duresa, la 
reactivitat i l’homogeneïtat. Les dues primeres, que són rarament concomitants, depenen de la qualitat dels 
carbons destil·lats i, per a carbó donat, del mètode de destil·lació (...).” LE CLÉZIO, Jacques: L’Industrie du 
Gaz. Presses Universitaires de France. París, 1947. Pàg.: 21-23. 
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l’any. De la mateixa manera, quan el coc de gran volum no es podia emprar sencer 

a la siderúrgia, es feia picar amb la finalitat d’utilitzar-lo per a altres usos. Les 

sortides normals i racionals del coc de gas eren les següents: combustible 

domèstic, el coc es cremava sobre les reixetes, a les cuines i a les estufes de 

calefacció contínua, i a les calderes domèstiques; combustible industrial, 

s’utilitzava als gasògens, a les calderes de les centrals tèrmiques, als aparells 

d’assecat, per a la calefacció de les estufes, l’emissió de vapor, per a la tracció 

automòbil i a les indústries de la ceràmica, de la porcellana i del vidre; s’utilitzava, 

per la seva porositat, com reductor dels forns a reacció de la indústria 

electrometal·lúrgica.85 

 

En la destil·lació de l’hulla, es necessitava, l’any 1928, una tona per produir 275 m3 

de gas, però també es generava una sèrie de subproductes: un 45 % de coc i un 5 

% de quitrà.86 Segons les dades generals que oferien les estadístiques de l’estat, el 

1960, es dedueix que a l’estat espanyol per cada tona de carbó emprat s’obtingué 

un 68 % de coc i un 5,25 % de quitrà, en funció de les millores del procés de 

destil·lació i de la qualitat de la matèria primera.87 Gas Reusense va considerar la 

producció de coc a partir de la necessitat d’optimitzar la producció de gas. L’any 

1904, va substituir els forns existents, instal·lats des de feia 50 anys, per forns 

regeneratius que van millorar la qualitat del gas i del coc, alhora que en van 

rebaixar el cost i en van augmentar la producció. A més, amb els nous forns es 
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 Diferents tipus coc i els seus preus de venda a Gas Reusense el 1949: Coc garbellat: 734,19 pessetes, coc 
"grama": 666,42 pessetes, coc menut: 259,79 pessetes i coc fins: 75 Pts. AGN: Llibre inventari de Gas 
Reusense, (1925-1949). 
85

 “(...) La distribució de les vendes de coc de gas segons la naturalesa de les ocupacions va ser la següent: En 
Anglaterra (1935): Calderes, 47 %. Grans instal·lacions de calefacció central, 35 %. Indústries: 14 %. graelles 
obertes, 4% o sigui tot just 1% del tonatge de carbons grassos cremats anualment en les graelles 
domèstiques. En França (1938): Llars domèstiques, 12 %. Calefacció central, 28 %. Gran cuina, 1 %. Usos 
industrials, 54% (calderes a vapor, 22 %, gasògens, 7 %, forns elèctrics, 4 %, llars metal·lúrgiques, 7 %, forns 
a calç i ciments, 7 %, estufes, assecat, 3 %). Diversos, 5 % (...)”. LE CLÉZIO, Jacques: L’Industrie du Gaz. Pàg.: 
23-24 
86

 AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.  
87

 La producció de coc va significar el 65% de l’hulla utilitzada i el 1960, de les 392.185 tones d’hulla 
destil·lades s’extragué 267.828 tones de coc i 20.653 tones de quitrà. VIDAL BURDILS, Francisco: La 
Industria del Gas en España. Pàg.: 170 i Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. Pàg.: 20. 



5. L’hulla com a matèria primera:essència i declivi.  Pàgina 304 

 

podria destil·lar el quitrà, que fins aquell moment no era un subproducte rendible. 

Era un bon moment perquè el coc fos un producte que generés una altra línea de 

negoci, perquè es conjugava l’alça del preu del coc, degut a la demanda creixent, i 

un millor aprofitament de l’hulla residual. Gas Reusense, es va dedicar al 

repartiment domiciliari del coc, mitjançant una mula i un carro per al mercat 

domèstic, comercial i industrial, un coc per a la utilització com energia tèrmica que 

suplia el gas.88 Un dels principals clients, tal com va passar amb el gas produït, va 

ser l’Ajuntament que comprava coc a Gas Reusense per a l’Hospital, per a la casa 

de Caritat i, a partir del 1917, per a una estufa. Amb el coc, amb un preu més baix 

que el carbó, l’Ajuntament podia satisfer les necessitats tèrmiques dels seus 

edificis. 

 
AHCR: Llibre de despeses d’energia elèctric, gas i carbó, 1896-1936.  

 
El preu del coc va augmentar progressivament durant els anys, per culpa de la 

inflació i dels períodes de manca de matèries primeres. Però, hi va haver èpoques 

determinades que les fluctuacions a l’alça van ser importants a causa dels avatars 

polítics i econòmics del segle XX. El preu de venda del coc produït per Gas 
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 AGN: Carta de Gas Reusense als Serveis de Gas Unificats de Catalunya. Reus, 10 de setembre de 1938. 
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Reusense, va augmentar força entre el 1904 i el 1920. De la mateixa manera que el 

carbó adquirit per l’empresa reusenca, el coc va quadruplicar el seu preu. Va ser la 

conseqüència de l’ augment extraordinari dels preus de les matèries primeres que 

es va donar durant el període de la Primera Guerra mundial. El preu del coc, l’any 

1920, variava segons la qualitat, entre 50 i 200 pessetes la tona. Un 85 % del coc 

generat es pagava a 200 pessetes i el 15 % restant a 50 pessetes.89 Aquest ingrés 

era molt important per a la supervivència de la societat, si tenim en compte que el 

cost de l’hulla havia pujat fins a les 160 pessetes la tona. 

 

Durant els anys anteriors a la Primera Guerra Mundial, entre el 1912 i el 1914, el 

preu del coc era de 65 pessetes la tona. Al bell mig del conflicte, l’any 1915, el preu 

del coc va ser de 90 pessetes tona.90 La manca de carbó durant la guerra mundial 

va afectar la producció de gas i de retruc, a l’elaboració de subproductes, així, del 

coc produït el 1913, que va ser de 1.130 tones es va passar a només  20 tones, el 

1917. El carbó garbellat va passar de 1.743 tones a només 306 tones.91 Després del 

conflicte, poc a poc, es va tornar a la producció d’abans, però els preus del carbó i 

dels subproductes ja no van tornar a ser mai els mateixos. Durant el període que 

va des del 1920 al 1939, el preu del coc no va variar gaire, es va mantenir estable, 

en l’alt nivell que havia assolit durant el primer conflicte bèl·lic de caire mundial. 

Els dos anys anteriors a la Guerra Civil espanyola es va produir una baixada de 

preus, d’un 25 % aproximadament. L’any 1925, el preu del coc era de 110 pessetes, 

mentre que en els anys 1935 i 1936, el preu va baixar fins a les 75 pessetes,92 tot i 

que les dades estatals indicaven que el preu era de 125 pessetes. L’any 1935 i 

durant la primera meitat del 1936, el coc produït pagava l’hulla utilitzada,93 donat 

que el cost era la meitat que el preu que es va pagar durant el període de la 

Primera Guerra mundial. L’estoc dels subproductes del carbó i els ingressos per 

                                            
89

 AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.  
90

 Anuari d’Estadística Social de Catalunya.  
91

 Vida económica de la Provincia de Tarragona, 1917.  
92

 AGN: Correspondència Gas Reusense - Catalana de Gas. Reus, 4 de maig de 1935. 
93

 VIDAL BURDILS, Francisco: La Industria del Gas en España. Pàg.: 163. 
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aquest concepte, varen baixar de forma considerable durant l’exercici de 1936, per 

culpa del conflicte bèl·lic espanyol i per la utilització de matèries primeres 

d’inferior qualitat. Durant la guerra, la comercialització del coc es va aturar degut a 

la poca hulla destil·lada i al descens de la demanda en el mercat domèstic i 

industrial.94 

 

Quan es va acabar el conflicte espanyol, el preu del carbó es va enfilar per damunt 

de les 100 pessetes la tona. El coc produït en la destil·lació va doblar el seu preu, i 

va arribar fins les 150 pessetes, l’any 1939. Però, la producció de gas i de coc va 

descendir d’una manera considerable, perquè les seqüeles de la guerra van 

comportar desperfectes a la fàbrica, un descens en el consum i una gran dificultat 

en l’adquisició de matèries primeres. Els anys següents a l’acabament del conflicte 

bèl·lic, la crisi dels preus i del subministrament del carbó, encara va agreujar més la 

situació caòtica de la producció. El 1941, es produeix un veritable col·lapse amb el 

subministrament de carbó a la indústria del gas a Espanya. El preu, respecte l’any 

1940, es va duplicar. La manca d’hulla va fer que s’utilitzessin altres matèries 

primeres de menor qualitat, que van rebaixar la quantitat i la qualitat dels 

subproductes. L’hulla es va barrejar amb antracites, lignits, fusta i llenya, pinyolada 

i closca i coc gasificat. L’any 1946, a Gas Reusense únicament es va obtenir com a 

subproducte: menut de coc, que tenia un valor inferior al coc garbellat, amb un 

cost d’unes 300 pessetes tona. 

 

La baixa producció i l’augment de la demanda de coc i de quitrà van fer que els 

seus preus pugessin, durant la dècada dels 40, d’una forma astronòmica. Entre 

l’any 1940 i el 1941, el preu es va duplicar, mentre que l’any 1949 el preu gairebé 

es va quintuplicar.95 La manca d’hulla a Espanya, va repercutir de forma directa en 

                                            
94

 AGN: Carta de Gas Reusense als Serveis de Gas Unificats de Catalunya. Reus, 10 de setembre de 1938. 
95

 El preu del coc va patir un extraordinari augment entre el 1948 i el 1949 en el que pràcticament es 
duplicà. Arribant a tenir un preu més elevat que el del propi carbó utilitzat per generar-lo. El 1948 el preu 
del carbó garbellat era de 499 pessetes la tona i el del carbó 460. Mentre que el 1949, el coc  garbellat valia 
734 pessetes i el carbó 512 pessetes la tona. AGN: Llibre Inventario Gas Reusense.1925-1949.. 
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la consecució de coc i va originar un empobriment de la producció i de la recerca 

de substitutius, no sempre aptes per a l’adequat funcionament de les instal·lacions 

productores de gas. Al gràfic següent es pot veure el descens en la producció dels 

subproductes entre els anys 1935 i el 1961:96  

SUBPRODUCTES OBTINGUTS EN LA PRODUCCIÓ DE GAS A ESPANYA 

 
Font: Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad.  

 
Durant el període 1943-1946, a Gas Reusense es va deixar de produir coc, perquè 

el seu llogater, Carbones del Cadí, va utilitzar lignit en la producció, del qual no 

s’aconseguia coc, encara que si quitrà.97 El marasme de la indústria del gas a 

Espanya, desprès del 1939, no es va deure exclusivament a les dificultats del 

transport, tot i que les versions oficials així ho van indicar. El carbó de coc era un 

excel·lent carbó artificial o industrial, quan les hulles del qual procedia eren de 

bona qualitat. El carbó de retortes, amb un alt contingut de grafit, era molt 

important per a la producció d’elèctrodes. Els quitrans, tant el brut com el 

deshidratat, eren molt valuosos per a la indústria i per a les obres públiques. El 

valuós i tan escàs sulfat amoníac, era un fertilitzant de primera categoria entre els 

nitrogenats. A més, s’extreia benzol i altres hidrocarburs no menys transcendentals 

                                            
96

 En base de les 40 fàbriques que funcionaren durant aquest any. VIDAL BURDILS, Francisco: La industria 
del Gas en España. Pàg.:171. 
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per a la indústria, principalment colorants, els olis lleugers i mitjos, i, a la fi, una 

sèrie tal de matèries primeres bàsiques de nombroses indústries. Aquests 

subproductes eren de gran importància, perquè van constituir, després de la 

guerra, uns elements fonamentals per a l’economia espanyola. El més important 

era el coc, principalment, pel seu gran nombre d’aplicacions com a combustible i, 

per la gran quantitat que s’obtenia, donat que representava del 60 al 65 % de 

l’hulla carbonitzada.98 També, es va produir carbó vegetal amb la utilització de 

fustes i llenya en la destil·lació, però tenia molt poc valor comercial, en obtenir-lo 

amb altes temperatures. En general, tots els subproductes, exceptuant el coc i el 

quitrà, van tenir una producció baixa, perquè a gairebé cap de les fàbriques, de la 

segona meitat del segle XX, es va completar el cicle de fabricació, amb la deguda 

recuperació de subproductes, especialment els benzols, els destil·lats lleugers i els 

olis, perquè no es disposava d’instal·lacions per al desbenzolat del gas.99 Gas 

Reusense només va comercialitzar de tots aquests subproductes, el carbó de coc, 

que significava quasi la meitat del valor del gas facturat l’any 1948; el quitrà, amb 

un valor que no arribava al 1,5 % del gas facturat; i el carbó vegetal, que amb un 

0,11 % tenia un valor estrictament testimonial.100  

 

De la comparació entre els anys 1935 i el 1947, s’observa una disminució, a l’estat 

espanyol, en l’obtenció de coc, de grafit, de quitrà en brut, d’olis lleugers i de sulfat 

amònic; tot això degut al baix tonatge de l’hulla emprada el 1947, que havia caigut 

amb espectacularitat. Entre el 1936 i el 1941, la utilització de l’hulla en la 

producció de gas es va esfondrar fins a la meitat, al igual que el coc aconseguit en 

el procés de destil·lació.101 A Reus, com s’ha dit abans, en el període 1943-1946, la 

                                                                                                                                    
97

 Datos estadísticos técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. Anys 1930-1943. 
98

 Segons altres fonts: Una tona de carbó de gas proporciona de mitjana per destil·lació: 720 kg de coc, 50 
kg de quitrà, 8 kg de benzol, 5 kg de sulfat d’amoníac.  LE CLÉZIO, Jacques: L’Industrie du Gaz. Pàg.: 27. 
99

 VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. Pàg.: 170-171. 
100

  AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1948.  
101

 L’hulla destil·lada a l’estat espanyol el 1936 va ser de 392.712,3 tones mentre que el 1941 tan sols va ser 
de 199.273,5 tones. El coc generat en el procés de producció de gas va ser el 1936 de 248.373,9 tones i el 
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utilització de lignit en lloc d’hulla va comportar que no es produís coc, però si 

quitrà, encara que amb uns valors inferiors als aconseguits amb l’hulla.  

 

El destí del coc, que tradicionalment es destinava a la venda, va canviar 

d’assignació a partir de l’acabament de la Guerra Civil. L’any 1930, el coc produït a 

l’estat espanyol es destinava en un 64 % a la venda i la resta al consum propi: per a 

la calefacció dels forns, per a usos interns i, en menor mesura, per a la gasificació. 

L’any 1942, el coc per a consum propi havia augmentat fins al 69 % i el coc per a la 

gasificació en un espectacular 150 %. La producció de coc, en aquest període, va 

disminuir de forma directa amb les caigudes de les vendes d’aquest producte, però 

inversament proporcional amb el gasificat.102 Entre els anys 1948 i 1959, els 

subproductes van augmentar directament amb l’increment de la producció de 

gas.103 Els preus dels subproductes de l’hulla, de les dècades 50 i 60 del segle XX, 

van seguir la dinàmica dels preus del carbó. La producció dels subproductes van 

millorar, en qualitat i quantitat, al mateix ritme que ho va fer el subministrament 

de l’hulla, amb l’obertura de l’estat espanyol a l’exterior que es va produir als anys 

60. Els preus elevats del coc i del quitrà no van afectar només a Gas Reusense, 

perquè els preus dels subproductes eren similars a tota Espanya, i de vegades 

iguals per culpa de la intervenció estatal. La seva manca en un mercat industrial, 

molt necessitat de matèries primeres i de productes de primera elaboració, va fer 

que els preus arribessin a sobrepassar les 1.000 pessetes la tona. Fins l’any 1960, 

no es va establir la llibertat de contractació i de preu dels quitrans, amb la qual 

cosa es va millorar la distribució dels subproductes i el seu cost.104 

 

                                                                                                                                    
1941 de 130.344 tones. Datos estadísticos técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. Publicat pel Sindicato 
Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Anys 1930-1943. 
102

 El 1930, del coc produït a Espanya 89.498,3 tones van ser destinades al consum propi, 146,4 tones van 
ser gasificades i 161.503,4 tones van ser per la venda. El 1942, per consum propi es van utilitzar 80.430,1 
tones, 22.194,3 tones van ser gasificades i 67.293,1 van ser venudes. Ídem. 
103

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. Pàg.: 20. 
104

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 24 de gener de 1960. Pàgs.: 30. 
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Durant els anys 50, la producció de coc a Gas Reusense, tot i que ja s’utilitzaven 

carbons de més qualitat, va ser baixa perquè els forns verticals Glover West  no el 

podien generar, amb la qual cosa la producció de gas no va ser rendible.105 En 

aquest problema de la producció, s’hi va afegir que els contingents de carbó que 

subministrava l’estat espanyol, algunes vegades eren d’un carbó no coquitzable, 

fet que va posar a Gas Reusense, com d’altres empreses gasistes catalanes, vora 

del col·lapse econòmic.106 Per aconseguir nous ingressos amb els subproductes del 

carbó, es van realitzar nous assajos per tal de diversificar les seves aplicacions. Així, 

Gas Reusense va realitzar proves de la manufactura d’aglomerats de carbó, per tal 

de donar sortida a la pols de coc.107  

 

L’any 1960, al conjunt de l’estat es va produir 383 milions de m3 de gas, que varen 

generar 267.000 tones de coc, 55 tones de benzol, 125 tones de sulfat amònic, 

mentre que de quitrà es van produir 18.000 tones. Gas Reusense va generar 1.683 

tones de coc, el 0,63 % de la producció nacional, i 106 tones de quitrà, el 0,55 %.  

Va vendre 655 tones de coc a 1.149 pessetes, un preu molt alt, inclús més elevat 

que el preu que tenia l’hulla subministrada a peu de fàbrica.108 La consecució de 

subproductes a Reus, era la més elevada de la província, perquè gairebé la totalitat 

de la producció de gas es realitzava mitjançant la destil·lació d’hulla i s’aconseguia 

un rendiment de 69 quilos de coc per cada 100 quilos d’hulla. A Valls i a El Vendrell 

la producció de gas, també, es va realitzar pel mateix sistema. Però aquesta 

producció no era equiparable a la producció de subproductes de la fàbrica de 

Tarragona, que amb una producció lleugerament superior a la de Reus, era 

pràcticament inexistent donat que el sistema de producció era de dos gasògens, 

on s’utilitzava una tercera part d’hulla, una altra de coc i una altre tercera part de 

                                            
105

 “(...) el Sr. Busquets da cuenta de que una de las principales dificultades en que nos encontramos es, de 
los Hornos Glover West, que fueron construidos para emplear una determinada calidad de carbón, resultan 
antieconómicos hoy día, porque al no producir cok el coste del m

3
 de gas resulta más elevado. (...)” AGN: 

Llibre d’Actes de Gas Reusense. Any 1933-1958. Acta de 28 de setembre de 1952. Pàg.: 254. 
106

 Ídem: Acta de 10 de juny de 1955. Pàgs.: 306-307. 
107

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense. Any 1933-1958. Acta de 1 de març de 1950. Pàg.: 197. 
108

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. Pàg.: 36-37 i 46-47. 
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combustibles líquids.109 Amb la modernització tecnològica de la indústria del gas a 

Espanya, duta a terme els anys 60, la generació de subproductes va baixar fins a 

tendir a desaparèixer. Com a conseqüència de la seva escassetat, l’any 1962 es 

pagava més per una tona de coc, 1.300 pessetes, que per una tona d’hulla, 1.043 

pessetes. Gas Reusense va fer servir més de la meitat del coc generat en el procés 

de producció de gas com a matèria primera per tornar a produir gas, o vist d’una 

altra manera, una quarta part del combustible sòlid utilitzat en la producció va 

correspondre al coc.110. Era un procés de reciclatge dels subproductes,111 que 

ajudava a aconseguir la subsistència de la fàbrica, a partir d’una bona gestió dels 

rendiments obtinguts amb la venda i la utilització com a combustible. Amb una 

tona d’hulla, Gas Reusense, aconseguia 690 quilos de coc.112 El 1963, es va 

destil·lar, a fàbrica reusenca, pel total de la producció de gas un 60 % d’hulla i un 

40 % de coc.113 Però la vida dels subproductes de la destil·lació d’hulla estaven 

arribant al final, degut al canvi de sistema de producció de gas i que a la ciutat de 

Tarragona feia alguns anys que era evident. Va ser per aquest motiu que, l’any 

1965, Gas Reusense va suspendre les vendes de coc, per evitar compres posteriors 

d’aquesta matèria primera en cas que fossin necessàries destil·lar-les per a la 

producció de gas. S’havia decidit produir gas a partir de naftes, gasolines lleugeres 

no carburants que no generaven aquest subproducte ni cap valor afegit.114 Tot i 

així, durant els anys següents, a la província de Tarragona, es va continuar 

utilitzant, d’una manera molt important, més coc en la producció de gas que hulla, 

                                            
109

 A Tarragona s’utilitzaren, el 1960, 280.750 quilos de menut d’hulla, 3.750 quilos de lignit, 6.770 quilos de 
llenya i fustes, 229.455 quilos de coc, 36.130 litres de gasoil i 113.965 quilos de fuel oil. Per contra la fàbrica 
de Reus utilitzaria 2.256.214 quilos de menut d’hulla, 563.633 quilos de coc i 2.290 litres de gasoil.  Ídem: 
Pàg.: 26-27. 
110

 Ídem. Pàgs.: 46 i 47. 
111

 Gas Reusense va produir, el 1962, 2.088 tones, de les quals utilitzà com a matèria primera 1.102 tones 
mentre que va vendre unes altres 842 tones a un preu de 1.301 pessetes la tona. Datos estadísticos técnicos 
de la industria del gas, 1962. Pàg.: 41, 46, 47 i 59. 
112

 Ídem. Pàgs.: 41 i 46. 
113

 Es destil·laren 2.243 tones d’hulla i 1.444 tones de coc. Datos estadísticos..., 1963. Pàg.: 55. 
114

 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 3 de setembre de 1965. Pàgs.: 139... 
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en una relació aproximada de 60 a 40.115  L’any 1966, els preus del coc i l’hulla es 

van invertir, la qual cosa era més lògica; el preu del coc, al conjunt de l’estat, va ser 

de 991 pessetes la tona, mentre que la tona d’hulla costava 1.181 pessetes.  Però 

tot i així, la suma del conjunt format per l’hulla i el coc no van ser una matèria 

primera prou competitiva en comparació amb els derivats del petroli.116  

 
FONT: Diverses.

117
 

 

En el cas del quitrà o, més exactament, dels quitrans, perquè existeixen tants tipus 

de quitrans com de mètodes de destil·lació de l’hulla, va ser similar a la del coc. 

Així doncs, la destil·lació discontínua proporcionava quitrans de tipus aromàtic i la 

destil·lació contínua proporcionava quitrans parafínics més lleugers, i 

proporcionava més creosota. En un principi, s’utilitzava el quitrà en l’estat brut, 

per a la fabricació del cartró o el feltre asfaltat, dels combustibles aglomerats, la 

                                            
115

 En la producció de gas a la província de Tarragona, el 1966, es va utilitzar 1.895 tones de coc i 1.311 
d’hulla. També, es va utilitzar 919.015 litres de gasolines lleugeres no carburants –naftes-, 114 tones de 
fueloil i 13.010 litres de gas-oil. El 1967, la utilització de carbons va baixar de manera molt important, però 
els percentatges entre l’hulla i el coc utilitzat en la producció es mantindrien. Datos estadísticos técnicos de 
la industria del gas, 1966. Pàgs.: 33 i 1967 Pàg.: 35. 
116

 Un litre de gasolina lleugera no carburant valia 1.18 pessetes. Ídem. Pàgs.: 33, 34 i 38. 
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protecció de la fusta, o fins i tot com a combustible líquid sota les calderes, 

finalment com matèria de vessament sobre les carreteres, en conjunt amb els 

productes bituminosos. Aquestes aplicacions eren, sovint, incompatibles amb les 

qualitats d’alguns constituents dels quitrans, de tal manera que primer es va haver 

de separar aquests constituents per destil·lació, amb la finalitat d’utilitzar tan bé 

com fos possible les propietats de cadascun d’ells. Amb posterioritat, es van 

subministrar els quitrans a grans instal·lacions centrals de destil·lació contínua, que 

tenien la possibilitat de rebre quitrans de composició més uniforme. La destil·lació, 

que seguia a la deshidratació mecànica o tèrmica, proporcionava aigües 

amoniacals, olis lleugers (benzols), olis mitjos (de naftalina), olis pesats i brea 

(residu sòlid). Comprimit abans, permetia obtenir elements que, tractats per via 

química, proporcionaven un nombre considerable de substàncies utilitzades en les 

indústries de la farmàcia, dels perfums, dels dissolvents, del tint, dels vernissos, de 

l’adoba’t, dels explosius i de les matèries plàstiques. La transformació dels quitrans 

en productes de recobriments de carreteres, cada vegada més millorats, després 

en combustibles i finalment en matèries primeres per a la indústria química va ser 

una de les característiques de l’evolució del tractament dels subproductes.118 

 

La producció del quitrà a Gas Reusense no va ser possible fins que es va fer el canvi 

dels forns que s’havien instal·lat el 1854. L’aprofitament del quitrà no era possible 

degut a que el seu cost d’aprofitament era superior al preu de venda.  És a partir 

de 1922, a la Memòria de Gas Reusense, que apareix el quitrà com un valor 

intrínsec de la fabricació. Als Balanços de la societat de l’any 1925, s’especifica la 

venda de quitrà i el seu preu. La fluctuació del preu del quitrà, entre el 1925 i el 
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 AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928, AGN: Correspondència Gas Reusense - Catalana de 
Gas, Llibre Inventario, 1925-1949 i Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960-1969. 
118

 “(...) He aquí una llista d’algunes substàncies que deriven dels quitrans: Naftalina (colors, després 
matèries plàstiques), Benzè i toluè (combustibles, després síntesis del fenol). Xilè  (dissolvents, explosius), 
Antracè (tint). Fluor (colors). Indi (pintura, vernís, matèries plàstiques, cautxú). Estirè (cautxú Buna). Pentè 
(pintures, cautxú, antidetonant). Fenol (desinfectant i antisèptic, després explosius, finalment matèries 
termoplàstiques). Cresols (matèries plàstiques i combustibles). Altres derivats del xilè (desinfectants, resines, 
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1936, va dependre de la demanda i la variabilitat en els compradors del producte. 

L’any 1939, després d’entrar els rebels a Reus, es va realitzar un primer inventari 

de la fàbrica de Gas Reusense, on s’estipulà que el preu del quitrà era de 100 

pessetes la tona i que les existències que es trobaven al magatzem eren de 

115.000 quilos. Però aquest preu ja era de 300 pessetes en l’últim inventari de 

l’any.119 Des d’abans de la guerra, el preu s’havia quadruplicat degut a la manca de 

productes industrials. El preu de 300 pessetes per tona de quitrà va ser la 

referència màxima durant els 10 anys següents (1940-1950), de manera que el 

preu no va baixar durant tot el període de les 250 pessetes. Els preus d’abans de la 

guerra, vora les 70 pessetes per tona, ja només s’havien convertit en un record. 

Aquests preus elevats responien a una manca de matèries primeres, de les quals ja 

hem parlat, però l’estabilitat del preu s’hauria de buscar en la intervenció de 

l’estat i amb la realització d’un contracte de llarga durada amb un mateix client a 

un preu tancat. La producció de quitrà per tona d’hulla destil·lada era d’un 5 %, 

mentre que el quitrà que s’aconseguia del lignit estava al voltant de l’1,5 %. A la 

fàbrica de Reus, en el període 1943-1946, la utilització de lignit va generar 33,4 

tones de quitrà deshidratat de les 2.316,7 tones de lignit utilitzades, o sigui un 1,41 

% per cada tona de lignit.120  

 

Altres subproductes que també es van comercialitzar, però amb una menor 

rellevància, van ser la carbonissa quitranada i el carbó vegetal. La carbonissa 

quitranada es va vendre el 1936, a 35 pessetes la tona, mentre que l’any 1947 el 

preu va augmentar fins a les 100 pessetes, 3 vegades més. Quan al carbó vegetal, 

aquest es va pagar el 1947, a 500 pessetes tona i un any més tard aquest preu era 

de 800 pessetes. Els residus de carbó vegetal es produïen a partir de les matèries 

primeres, també, de caràcter vegetal que s’utilitzaven per a la producció del gas. És 

                                                                                                                                    
vitamines, dissolvents). Piridina (raió, dissolvents). Rastres de mercuri. (...)” LE CLÉZIO, Jacques: L’Industrie 
du Gaz. Pàg.: 27. 
119

 Inventaris realitzats el 16 de gener i a 31 de desembre de 1939. AGN: Llibre Inventario (1925-1949). 
120

 Datos estadísticos técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. Anys 1930-1943 i Datos estadísticos 
técnicos de la industria del gas, 1960-1969. 
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una prova més que el carbó mineral, l’hulla, arribava a les fàbriques catalanes amb 

comptagotes. 

 
FONT: Diverses.
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Els subproductes, en la dècada dels 50 del segle XX, representaven d’un 20 a un 40 

% de la generació econòmica de Gas Reusense, tal com es pot comprovar al quadre 

següent:  

VALOR DELS PRODUCTES OBTINGUTS PER GAS REUSENSE I PERCENTATGES 

 
Font: AHT: Fons Delegació Hisenda Tarragona. Declaració Balanços. 
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 Ídem. 
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Però els beneficis de la producció del gas i el subproductes no van anar sempre 

lligats amb el valor de la producció, perquè depenien d’altres variables com el cost 

del personal i l’evolució de les tarifes. El 1960, el quitrà produït per Gas Reusense 

tenia un preu de 1.200 pessetes la tona mentre que deu anys abans aquest preu 

només era de 275 pessetes.122 Aquests preus es van mantenir al voltant de les 

1.000 pessetes/tona durant tota la dècada. El quitrà dins d’una economia de 

clausura era un bé industrial desitjable. En els últims anys de la vida de Gas 

Reusense, els beneficis aconseguits per la venda dels subproductes va oscil·lar 

d’una manera extraordinària, en funció de la demanda i la qualitat del subproducte 

que determinaven el preu per tona: 

BENEFICIS OBTINGUTS AMB LA PRODUCCIÓ DE LA FÀBRICA 

 
AHT:. Declaració Balanços de Gas Reusense. Compte Pèrdua i guanys. 

 
Els subproductes que es van generar a la fàbrica de gas es podien considerar, al 

segle XX, una segona via de negoci i un important complement als ingressos per la 

venda del gas; si tenim en compte l’elevat preu amb què es van vendre i que van 

permetre bescanviar una tona de quitrà o de coc per una d’hulla. Durant el període 

1960-65, es va produir un canvi o substitució de la primacia dels carbons com a 

element bàsic per la producció de gas. Es va substituir l’hulla per els derivats del 

petroli, per la qual cosa la generació i comercialització  dels  subproductes  com   el    

coc i del quitrà es va acabar. En els últims anys en que encara es va destil·lar carbó, 

                                            
122

 Gas Reusense, el 1960, va vendre 156 tones de quitrà a 1.200 pessetes la tona. Datos estadísticos 
técnicos de la industria del gas, 1960. Pàg.: 46-47. 
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el coc resultant es va quedar a la fàbrica per al consum propi. A Reus, l’any 1969, 

amb la nova fàbrica de gas d’aire propanat en marxa, l’hulla i els subproductes van 

desaparèixer del procés de producció de gas. 
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6. LA XARXA DE GAS COM A INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓ. 

 6.1. Desenvolupament de la xarxa de gas a Reus.  

 

La xarxa de gas va ser i és en l’actualitat l’element indispensable per al transport 

del gas. Era una xarxa tècnica que constituïa un sistema unitari.1 Aquesta xarxa 

comunicava directament el punt de producció amb els diferents punts de consum, 

que en el cas de l’enllumenat públic eren els fanals. Les xarxes establertes a l’inici 

de la indústria de gas eren d’àmbit local i no existien les que comunicaven i 

distribuïen el gas a diverses localitats. Cada localitat amb gas tenia la seva pròpia 

infraestructura de producció: la fàbrica. A més, des del punt de vista tecnològic era 

impossible el subministrament a grans distàncies, donades les limitacions de la 

producció i de la pressió. La distribució es feia a una pressió molt baixa 

determinada per les restriccions dels gasòmetres i es van produir problemes de 

pressió i cabal en alguns punts allunyats de la fàbrica. En el primer contracte 

celebrat l’any 1854 entre l’ajuntament de Reus i Gas Reusense no es va establir la 

pressió mínima de subministrament del gas, l’única condició era fer arribar el gas 

necessari per donar bona llum als fanals públics. Al segon contracte, signat el 1887, 

es va fixar com a pressió mínima de gas a les canonades, la d’11 mil·límetres 

columna d’aigua.2  

 

La inversió en la creació de la xarxa de gas havia de ser important perquè era la 

infraestructura que apropava el consum als clients i millorava la qualificació del 

territori. El creixement de la indústria tenia una relació més o menys directa amb 

l’expansió de la xarxa de gas, de tal forma que l’augment del consum de gas de 

                                            
1
 “(...) Como la mayoría de redes técnicas, la red de gas también constituyó –y constituye- un sistema 

unitario de producción, distribución y consumo con tendencia al crecimiento continuado; y como en todas 

ellas, también, una de sus características principales sería la de unir puntos alejados en el territorio. Estas 

dos propiedades de la red – constituir un sistema unitario y la facultad de unir puntos alejados en el 

territorio- serían dos de las razones de que a la invención del nuevo sistema de alumbrado siguiese una 

primera época de fracasos en numerosas ciudades europeas.(...)” ARROYO, Mercedes: Iniciativas 

empresariales e innovación tecnológica. La industria del gas en la España del siglo XIX. Pàg.: 2. 
2
 Una baixa pressió si tenim en compte que 10.000 mil·límetres columna de aigua corresponen a un 1 

kg/cm
2
. AGN: Contracta entre l’Ajuntament de Reus i la societat Gas Reusense. Reus, 26 d’agost de 1887. 
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caire industrial es veia afavorit per la capacitat d’apropar el gas a les factories.3 

Expandir la xarxa més enllà del que demandava l’enllumenat públic comportava un 

factor de risc empresarial a qui, com Gas Reusense, es decidís a instal·lar-la perquè 

no existia un coneixement previ de l’evolució de la demanda energètica de la 

ciutat. En ocasions, quan aquesta rendibilitat en l’estesa de la xarxa per 

subministrar gas a particulars no es va poder assumir, es va permetre que la 

inversió la realitzés la persona que volia gaudir del fluid.4 Ja en el segle XX i per tal 

d’augmentar el nombre d’abonats i el consum davant la forta competència 

elèctrica, es varen crear mecanismes per tal de flexibilitzar la venda de 

canalitzacions domèstiques –instal·lacions particulars- i la venda d’aparells de gas. 

En definitiva, es volia aconseguir una generalització del consum de gas i el mitjà 

més adequat era l’estesa de canonades per tot el territori urbà.5 

 

La xarxa de gas era una infraestructura creada per donar estabilitat al sistema, 

ramificada en ocasions, mallada en altres però amb tendència a l’expansió 

constant. El creixement sostingut o la paràlisi d’aquesta infraestructura bàsica era 

el baròmetre que reflectia el grau d’evolució de les empreses que fabricaven i 

distribuïen gas manufacturat. L’estancament de la xarxa de gas va significar una 

baixa aportació de capital, degut a l’impossibilitat de crear nous clients o de 

rendibilitzar la producció. De fet, l’estancament era l’anunci d’una desaparició. 

L’extensió constant de la canonada determinava, i a l’inrevés, un creixement del 

nombre de clients, de la producció, del consum, dels capitals invertits i dels 

beneficis. Però l’expansió en ocasions es trobava limitada per la llunyania i 

l’aïllament dels consums de gas, que convertia la inversió en la xarxa en excessiva i 

poc aprofitable, tal i com va passar en l’enllumenat d’alguns burots de Reus.6 A 

                                            
3
 ARROYO HUGUET, Mercedes.: La industria del gas en Barcelona 1841-1933...  Pàg.: 100. 

4
 El 1875, Josep Boule va pagar la canonada i els dos canelobres que il·luminaven la seva cada de la plaça de 

la Llibertat. AHCR: Actes Municipals. Any 1879. Foli 147. 
5
 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense. Anys 1933-1958. Acta 19 de juny de 1956. Pàg.: 338. 

6
  Els burots de la carretera de Tarragona, carretera de Salou i camí de la Selva van continuar il·luminant-se 

amb petroli degut a que la canonada de gas estava massa distant, el que significava un cost extraordinari 
per l’Ajuntament. AHCR: Actes Municipals. Any 1900. 14 de novembre. Foli 437. 
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diferencia de Barcelona, que comptava amb tantes xarxes de distribució de gas 

com empreses s’havien establert en diverses zones de la ciutat, a Reus només va 

existir una xarxa única de gas, construïda per societat que posseïa el monopoli de 

l’enllumenat de gas.  

XARXA DE GAS A REUS FINS A L’INICI DEL SEGLE XX.7 

 
                                            
7
 El plànol de Reus és de l’any 1905. GORT I JUANPERE, Josep Ma. i Ezequiel: Reus la formació de una ciutat. 

Pàg.: 84. La xarxa ha estat extreta de l’AGN: Gas Reusense. Planos de las calles que la sociedad tiene 

canalizadas. 2 Volums. 
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El gener de 1855, quan es va signar el primer contracte ja convingut al novembre 

de 1854,8 l’Ajuntament va atorgar a Gas Reusense el privilegi absolutament 

exclusiu de canalització als carrers i a les places de la ciutat, durant el termini de 30 

anys i que a la vegada significava l’exclusivitat en el subministrament de gas a la 

ciutat.9 En total, s’havien d’il·luminar 113 carrers i places. Es va exigir a Gas 

Reusense que la canalització de l’enllumenat públic havia d’estar acabada durant 

el mateix any 1855. La canalització dels primers carrers i places de Reus no va ser 

una decisió unilateral de l’empresa Gas Reusense, sinó la concreció de la voluntat 

de l’ajuntament de Reus que era el responsable de la concessió del privilegi per a 

l’enllumenat públic. A més, al contracte es determinava que de tota canalització, 

així com de la infraestructura lumínica, se’n faria càrrec l’empresa concessionària, 

tant de l’obra d’obertura de la rasa i de la seva restitució –obra civil- com de les 

despeses de material i col·locació de la canonada – obra mecànica -.  Es va obligar 

a Gas Reusense a tenir cura del manteniment de la xarxa de gas i dels elements 

visibles de l’enllumenat. També, se li va exigir que finalitzés el procés de 

canalització i les altres obres referents a l’enllumenat públic, en tota l’extensió dels 

carrers designats per l’Ajuntament, en un termini de tres mesos a partir de la 

signatura del contracte. El subministrament calia que s’iniciés de seguida que 

funcionés la fàbrica, que en aquells moments estava en construcció. L’extensió de 

xarxa va estar condicionada pels pactes puntuals amb l’Ajuntament i la condició, 

establerta al contracte, que es proporcionaria gas als establiments que ho 

demanessin i no es trobessin separats de la canonada principal més de 10 vares.10 

                                            
8
 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, S.A. 1854-1954. Pàg. 13. 

9
 AHCR: “Pliego de condiciones mediante las cuales la Sociedad titulada "Gas Reusense" ofrece al Magnífico 

Ayuntamiento de esta villa suministrar el alumbrado público por gas”. Actes Municipals 1854-1855. Reus, 27 
de novembre de 1854. Foli 174-178.  
10

 Mesura de longitud variable depenen del lloc i l’època. A Lleida equivalia a 771 mil·límetres, a Castelló i 
València 906 mm. mentre que a Alacant era de 912 mm. Enciclopèdia Catalana. Segons la Reial Orde de 9 de 

desembre de 1852, publicada en la "Gaseta de Madrid" el 28 de dit mes i any a Tarragona corresponia a 780 
mm. 
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El 1887, aquesta distància va ser de 10 metres, una vegada instaurat a l’estat el 

sistema mètric decimal.11 

 
 

                                            
11

 AGN: Contracta... Any 1887. 
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Plànols de les primeres canonades instal·lades a Reus. 

 
La instal·lació de les xarxes de gas a les ciutats va suposar una actuació i una 

incidència sobre el territori molt més important que qualsevol altra realitzada mai 

per als equipaments urbans existents.12 L’any 1854, durant el procés de 

canalització de la xarxa de gas, en la cruïlla entre el raval de Santa Anna amb el 

carrer de Monterols, es va descobrir, en perfecte estat, el pont llevadís de les 

muralles que donava pas per la porta nord a la ciutat antiga.13 Aquestes obres de 

canalització va comportar que des del municipi s’efectués un control sobre les 

obres a la via pública. Per a la bona execució de les obres de canalització, 
                                            
12

 ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas... Pàg.: 46. 
13

 MANERO I PASCUAL, Maria del Mar: Àlbum de Reus. ”Anys 1920”. III Volum. Any 1983.  
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l’Ajuntament també va estipular unes condicions mínimes com era que els treballs 

s’havien de realitzar de forma que interceptessin el mínim possible el trànsit als 

carrers i a les places. Calia respectar els serveis existents com eren els conductes 

d’aigua i els claveguerons. L’Ajuntament no es feia responsable dels problemes 

ocasionats i les possibles indemnitzacions generades per la mala execució de les 

obres estarien cobertes per Gas Reusense. Tanmateix s’obligaven a restituir, tant 

els carrers com el serveis, al seu estat primitiu. Es va realitzar un seguiment i un 

control de les obres per part de l’Ajuntament sota la inspecció de l’Arquitecte 

Municipal.14 Però evidentment una cosa es la voluntat de fer i l’altra es la realitat 

del fet, de tal manera que, es va rebre una queixa a l’Ajuntament, on s’informava 

que la canonada del gas descansava sobre un conducte d’aigua en el tram que 

s’estava construint entre la placa del Castell i el raval de Robuster.15 L’Ajuntament 

va variar els carrers a canalitzar segons contracte i va determinar on havia de 

instal·lar-se la xarxa de gas segons les seves necessitats, de tal manera que el 

primer conveni va sofrir modificacions l’any 1857, sobre el carrers que s’havien 

d’enllumenar i l’any 1860, sobre els nous carrers que s’haurien de canalitzar.16  

                                            
14

 AGN: Contracta... Any 1887. 
15

 AHCR: Actes Municipals. Anys 1854-1855. Reus, 21 d’abril de 1855. Foli 228. 
16

 “(...) La sección de Fomento se ha reunido en el día de hoy y ha examinado la primitiva escritura de 

convenio para el alumbrado del gas, así como la adicional que se formalizó el 11 de Diciembre de 1857; ha 

oído además al Administrador de la sociedad, así como el arquitecto del común, (...) la sección tiene el honor 

de proponer lo siguiente: Que se formalice una nueva escritura adicional a la del convenio entre el 

Ayuntamiento y la sociedad Gas Reusense en la que se haga constar, que en virtud de la última escritura, la 

sociedad tiene obligación de canalizar tan solo las calles y varas siguientes: = S. Benito, ochenta y una varas, 

Travesía de S. Benito, cuarenta y seis varas = Closa Torroja, cincuenta varas. = Nueva de Misericordia, 

cuarenta y cinco varas = S. Carlos y S. José, ciento setenta y cinco varas. = Plaza de las Balsas novas, 

cincuenta =. Total, cuatrocientas cuarenta y siete varas.” = Las cuales serán sustituidas en la forma 

siguiente: = Abono que resulta en favor de la sociedad, con motivo de la última escritura, ochenta y ocho 

varas. = Calle de S
ta

. Elena y posterior, doscientas ocho varas. = Prolongación de la de Misericordia, veinte y 

cinco varas. = De Sardá, doscientas sesenta y nueve varas. = Barceloneta y Travesía de Sardá, cincuenta y 

seis varas. = Plaza de la Sangre, prolongación, treinta y una varas. = Total seiscientas setenta y cuatro varas. 

= De forma que la sociedad del gas, canalizará aun doscientas veinte y siete varas más de las que viene 

obligadas en virtud de su compromiso. (...)” AHCR: Actes Municipals. Anys 1858-1861. Reus, 17 de juliol de 
1860. Foli 400. 
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Creuament de la conducció de gas a la Rambla Mazzini. Solució habitual per no afectar a l’aqüeducte. 

 
Gas Reusense va fer servir empreses externes per realitzar els treballs de 

canalització als carrers, encara que no va quedar exempta de les responsabilitats 

que se’n pugessin derivar. Els condicionants establerts per les Ordenances 

municipals i, directament, per l’Ajuntament dictaven la normativa d’execució de 

les obres: la profunditat de la canonada en el subsòl, la sistemàtica del tapat de la 

rasa i la reposició dels paviments on s’havia executat aquesta rasa eren alguns dels 

dictats municipals de més obligat compliment. Als carrers empedrats, l’Ajuntament 

exigia que abans de tornar a col·locar les llambordes, extretes per fer la rasa, 

s’havia de compactar convenientment el terreny perquè aquestes no s’enfonsessin 

amb el pas de vehicles i persones. Als carrers no pavimentats – no empedrats- 

s’exigia que, a part de la correcta compactació, s’aportés, en tota la zona que 

comprenia l’excavació, una tongada de pedra piconada de 15 cm. de gruix.17 

 

La ciutat de Reus havia crescut de forma radial, a partir d’un primer centre 

constituït per la plaça de la Constitució –Mercadal-. D’aquest centre sortien els 

radis en direcció als diversos camins i carreteres. Aquests radis estarien units per 

un cercle exterior, el Tomb de Ravals, que envoltava la ciutat antiga. Un segon 

centre, va ser la plaça de Prim, que constituïa el nucli des del que naixeria la ciutat 

                                            
17

 AHCR: Gas. Llicència substitució canonades gas. Any 1887.  
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moderna.18 La instal·lació de xarxa de gas va seguir l’esquema de ciutat radial, de 

manera que es va estendre la xarxa a partir d’aquest dos centres neuràlgics de la 

ciutat. La primera fase de canalització dels carrers, feta durant el 1855, va 

correspondre al centre antic de la ciutat i als carrers emmarcats pel Tomb de 

Ravals i, pels carrers que partien cap a l’exterior de la ciutat des de la plaça de Prim 

i els Ravals. A partir del contracte de 1887, es van canalitzar els carrers i places més 

externes, acabades d’urbanitzar com van ser per exemple la plaça de la Llibertat, la 

Rambla de Mazzini, el Camí de Castellvell, el Camí de Tarragona, els carrers de la 

Victòria, de Santa Helena,...19 Per a l’estesa de la xarxa, l’Ajuntament va concedir a 

Gas Reusense un termini de 4 anys, dividit en dues fases: la primera fase de 3 anys 

de durada, on s’havia de canalitzar una longitud de 1.500 metres, en la segona 

fase, que corresponia al quart any, s’havia d’instal·lar la resta de la canalització.20  

 

Durant els anys 1888 i 1889, com a resultat del segon contracte amb l’Ajuntament, 

es va preveure la instal·lació de l’enllumenat elèctric, en 62 carrers on encara no 

existia.21 Gas Reusense va canalitzar els carrers de Sant Carles i Sant Josep, la 

travessera de Sant Antoni, de Joan Martell, Jardins, de Miró, de Santa Helena, de la 

Victòria, de la Fortuna, de Castellvell, de Tívoli, de Raseta Suquè, d’Alta de Sant 

Pere, de San Josep i de Sant Manel, Nova de Misericòrdia, de Sant Miquel, Selva, 

de Sant Benet, de Closa de Freixa, de Sant Francesc Xavier i de Santa Clara, 

                                            
18

 AYMAT i SEGIMON, J.: Monografia geográfica con el plano y guía de las calles de la ciudad de Reus. Tip. 
Sanjuán Hermanos. Reus, 1905. 
19

 La segona fase de canalització que s’estableix en la Contracta de 1887 era: “(...) Raseta de Suqué, calle 

San Miguel, Santo Tomás, plaza del Rey, plaza Libertad, Fortuna, Camino de Castellvell, San Luis, Santa 

Paula, San Carlos y San José, Sol, San Ignacio, San Benito, Closa Freixa, Nueva Misericordia, Nueva San 

Francisco, San Bernardo, Primera Travesía de Salou, Corredor de Boada, calle Selva, plaza San Narciso, 

Huertos Morlius, San José y San Manuel, Camino de Tarragona, San Francisco Javier, Santa Clara, Callejón 

Moscas, Pamies, Palo Santo, Aigua nova, Travesía Rambla, Nueva San José, Rambla Miró, Camino Valls, San 

Magín, Santa Eulalia, San Liborio, San Roque, Miramar, San Gil, Rambla de Mazzini, Camino de Valls, Alta 

San Pedro, Barceloneta, Travesía Sardá, Raseta Suqué, Juan Martell, Paseo, Colón, San Joaquín, plaza 

Castillejos, alta San José, Victoria, Santa Elena, Miró, Próspero Bofarull, Matadero viejo, Paseo Mata y calles 

de Miró.(...)” AGN: Contracta entre l’Ajuntament de Reus i la societat Gas Reusense Any 1887. 
20

 Ídem. 
21

 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, S.A. 1854-1954. Pàg. 18. 
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emprant-se 2.828,53 metres de canonada.22 En els anys següents, es canalitzarien 

la resta de carrers contemplats al contracte de 1887. L’any 1894, es va canalitzar el 

nou passeig de Sunyer.23  

 

El material de les canonades emprades en els primers processos  d’industrialització 

van ser metàl·lic: de plom, de coure o de ferro.24  Aquests tipus de canonades es 

varen utilitzar durant el segle XIX per a la conducció de l’aigua i del gas. Les 

canonades de coure presentaven dos inconvenients bàsics; eren excessivament 

cares i no estaven indicades per la canalització de l’aigua, per culpa de l’aparició 

del verdet. Les canonades de plom eren també cares però presentaven facilitat per 

a ser deformades i per tant eren molt mal·leables. A tota Europa, es va consolidar 

la canonada de ferro colat com l’alternativa més adequada per al transport de 

l’aigua i del gas. El plom s’utilitzaria, bàsicament, en les instal·lacions particulars i 

en les connexions entre la xarxa general i aquestes instal·lacions.25 Però el ferro 

colat també presentava alguns inconvenients com la seva porositat, la fàcil 

oxidació i la impossibilitat de soldadura. Per solucionar aquests problemes, les 

canonades de ferro colat s’impregnaven amb oli de llinosa. Les unions de les 

diverses peces de ferro colat  es fixaven amb unes brides de metall, collades amb 

perns de ferro; per després en l’eixamplament de la canonada d’un dels extrems – 

la boca del tub o la tulipa – encastar l’altre tub o l’accessori mitjançant l’operació 

de segellar la junta amb brea i plom. També, es varen emprar altres tipus de 

materials en la indústria del segle XIX, com l’acer i el ferro dolç però tenien els 

desavantatges que eren uns materials cars i tecnològicament poc desenvolupats. 

                                            
22

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VII. Pàg.: 330. 
23

 Ídem. Tom VIII. Pàg.: 94. 
24

 “(...) Les primeres a construir-se foren de fang cuit (...)” abans de la industrialització, també s’havien fet 
servir canonades de fusta. CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes de la revolució 

industrial a Catalunya. Pàg.: 157. 
25

 “(...) Iluminación por gas de la fachada de las Casas Consistoriales, con cañería de plomo, sirviendo de 

ahorro en los sucesivo de la mucha cera que se gasta en las fiestas. (...)” FORT, Jaume: Anales de Reus desde 

1860... Tom I. Pàg.: 62. 
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Només es varen utilitzar en trams curts i en llocs especialment delicats, com els 

conductes de les calderes de vapor.  

 

La indústria de fabricació de canonades de ferro colat, va patir una transformació 

important, gràcies a una nova tècnica ideada pel francès Chameroy, que va crear 

una canonada de xapa de ferro embetumada, a l’exterior per una capa formada 

per una mescla de betum, terra calcària, sorra i una mica de resina. L’interior de la 

canonada la va recobrir amb una capa fina de betum o de vernís. Les canonades 

d’aquest tipus es varen denominar familiarment de “planxa” o asfalt i es van 

utilitzar més enllà de la primera meitat del segle XX.  Aquestes canonades havien 

reduït el seu pes, perquè les seves parets eren molt més primes –d’uns dos 

mil·límetres – que les anteriors de ferro colat – també denominades en l’argot del 

gas “fundició” o fosa gris -. A més, les canonades de xapa no eren tan fràgils com 

les de ferro colat, eren inoxidables i no tenien porus. Però el gran avantatge de la 

canonada de la planxa asfaltada va ser el seu preu sense competència. Es van fer 

servir per primera vegada a París, per a la conducció d’aigua i de gas. A l’Estat 

Espanyol dues empreses catalanes van fabricar aquest tipus de canonada de xapa 

a partir de la transformació - la fona – de la planxa i es van repartir el mercat 

espanyol.26  

 

Una de les empreses dedicades a la fabricació de canonades de xapa era la Soujol, 

Janoir y Compañía formada, pels calderers francesos Soujol i Janoir que es van 

establir a Barcelona i que van iniciar la seva activitat l’any 1852. A partir de l’any 

1860, van tenir el privilegi de a fabricar canonades amb xapa de ferro 

embetumada, segons el sistema Chameroy. L’èxit de l’empresa va ser contundent, 

                                            
26

 El procediment per a la fabricació començava a partir d’una planxa de ferro, que era cilindrada i recoberta 
per una capa interior de betum i una exterior d’asfalt.  El cilindre creat era tancat amb un bany d’estany i la 
canonada preparada per ser reblada a l’hora de la col·locació. Era un bon producte per a l’època i, 
embolcallat per la publicitat, es presentava com l’article gairebé perfecte perquè no produïa sediments de 
carbonat, no patia incrustacions calcàries, posseïa unes juntes perfectes, la col·locació era fàcil i tenia una 
forta resistència.CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes ... Pàg.: 157. 
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perquè va fabricar un producte d’excel·lent qualitat i va augmentar la resistència, 

tot aconseguint una millora dels materials existents per la conducció d’aigua i de 

gas. L’aplicació d’aquestes canonades de planxa va ser ràpida i el 1871, ja s’havien 

instal·lat en 21 poblacions per al gas i en 55 poblacions per a l’aigua. Reus va ser 

una de les ciutats que la van utilitzar per a la distribució del gas. El 1878, ja eren 33 

les poblacions amb el gas canalitzat i 65 amb l’aigua. Amb la desaparició, per 

aquesta època de Janoir, l’empresa es va convertir en Soujol y Compañía.27 L’altra 

empresa catalana que va fabricar canonades per al gas i per a l’aigua, i que va 

acaparar el mercat espanyol amb els Soujol, va ser la creada per Manuel Tomàs 

l’any 1862. Manuel Tomàs era un llauner de Vilanova i la Geltrú que el 1864, va 

construir la fàbrica que li va permetre entrar al mercat de la producció de 

canonades, malgrat el risc que significava la competència dels Soujol, que li 

portaven uns anys d’avantatge. Però Tomàs no va fabricar una canonada igual a la 

de Soujol, tot i que va emprar el mètode francès de la canonada de ferro 

embetumada. Ell va aplicar una variació important; la utilització de ferro dolç –

acer- galvanitzat, enlloc del ferro colat tradicional. Tomàs va obtenir un privilegi de 

fabricació per aquest sistema, on l’acer era recobert per una pel·lícula de zinc. El 

fabricant de Vilanova es va dedicar a proclamar els avantatges del seu producte, 

respecte la competència o sigui els avantatges de l’acer galvanitzat respecte del 

ferro colat.28 La trajectòria empresarial de la indústria Tomás va gaudir d'èxit i va 

aconseguir un gran prestigi i bona clientela. L’any 1889, en La Il·lustració Catalana, 

es va publicar un llarg reportatge sobre aquesta indústria, on s’explicava les 

característiques de la fàbrica i els seus sistemes de producció industrial.29  

                                            
27

 Amb moments econòmics i empresarials de tot tipus, l’empresa Soujol va arribar fins l’any 1920, en que 
va ser adquirida per Carreras i Companya creant Indústries Carreras Soujol S.A que va desaparèixer com 
empresa en la segona meitat del segle XX. Ídem. Pàg.: 158, 159 i 162. 
28

 “(...) Es sin duda, preferible a los demás conocidos hasta hoy por su resistencia, duración, baratura y fácil 

colocación, pudiéndose siempre desmontar con mucha facilidad, un resultado que no pueden ofrecer los 

tubos de hierro fundido. (...)” ORELLANA, Exposición de París del 1867. Anuncio. Ídem: Pàg. 163. 
29

 “(...) podien fabricar 500 metres de canonada diaris. Com que els tubs Tomás es construeixen 

especialment per un procediment privilegiat, indicarem com se verifiquen les operacions sense entrar en 

detalls. 
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El 1895, les poblacions canalitzades amb els tubs Tomàs ja eren 250 i la capacitat 

de producció de la indústria havia arribat als 600 metres diaris. Hi treballaven 160 

obrers. El 1900, en un final de segle espectacular per la indústria de l’aigua i el gas, 

ja existien 600 poblacions a l’estat espanyol amb les seves canonades al subsòl, i 

segons fonts de la mateixa empresa es deia que havien servit més d’un milió de 

metres de canonades. La canalització de les ciutats era un fet extraordinari, tal 

com ho demostra la demanda en la producció i que entre altres obres existís la 

canalització per una nova fàbrica a la Ciutat de Mallorca (25.000 metres), una altra 

a Sabadell (43.000 metres), una a La Garriga (5.000 metres) i la canalització de les 

aigües de Càceres. A Reus, Gas Reusense també faria servir aquest tipus de 

conduccions per a l’expansió de la seva xarxa bàsica de gas, que es va anomenar 

com a planxa Tomàs, per tal de distingir-la de altres tipus de conducció. Però, no 

va ser fins a desprès de les primeres dècades del segle XX, que es va generalitzar la 

seva utilització als carrers reusencs.30  

 

L’any 1954, encara s’utilitzaven les canonades d’acer asfaltat Tomàs, com a 

material idoni per a la canalització del gas, perquè continuava essent un producte 

de fàcil instal·lació, molta fiabilitat i econòmic respecte dels seus competidors. En 

el projecte de Gas Reusense, que va ésser un contraatac al triomf de l’enllumenat 

elèctric sobre el del gas, es van emprar canonades i accessoris d’acer asfaltat 

Tomàs per a l’enllumenat de les places de Prim i d’Espanya – Mercadal – per gas a 

pressió, tècnica emprada en altres localitats per l’empresa La Catalana de Gas y 

Electricitat.31 Però l’empresa Tomàs havia diversificat els tipus de canonades que 

                                                                                                                                    
La planxa  de ferro dolç es talla a la mida necessària i es renta perfectament per treure-li tota oxidació o 

brutedat. Verificada aquesta operació, es passa a coure les canonades en la seva longitud, verificant-se 

acuradament la unió. En aquest cas i gràcies al privilegi Tomàs, es galvanitzen els tubs que d’aquesta 

manera queden d’una sola peça, ja que el galvanitzat els recobreix enterament. Se’ls calibra per tornàrlosi la 

forma cilíndrica si al galvanitzar-se poguessin sofrir qualsevol desperfecte, i se’ls hi afegeixen les unions. 

Se’ls prova a pressió hidràulica de 20 atmosferes i se’ls recobreix exteriorment  d’un revestiment compost 

essencialment de quitrà mineral i arena, i per fi s’envernissen interiorment, acabant-se així les operacions i 

quedant llestos per a ser lliurats per a la canalització. (...)”. Ídem. 
30

 AGN: Gas Reusense. Planos de las calles que la sociedad tiene canalizadas. 2 Volums. 
31

 AHCR: Enllumenat públic a gas a pressió. Any 1954. 



6. La xarxa de gas com a infraestructura de distribució.  Pàgina 332 

 

 

 

fabricava, com la de xapa d’acer amb protecció amb cinta asfàltica, també 

emprada en el projecte anterior.32  Aquestes canonades es varen instal·lar 

soterrades a 0,70 metres de profunditat, d’acord amb la normativa municipal, 

protegides amb sorra i totxos quan discorria per la calçada. Per a les connexions 

entre la xarxa principal i el punt de consum, en aquest cas els fanals, s’emprava tub 

de plom de diàmetres petits – de 30 mm. diàmetre interior per 36 mm. de 

diàmetre exterior, 25 x 31 mm. i 20 x 25 mm. -. En la connexió al punt de consum, 

se situava una vàlvula dins d’una arqueta de registre, que feia de frontera entre la 

instal·lació de la companyia i la del client; en el cas anterior, l’Ajuntament. Però la 

planxa d’acer asfaltat encara es va utilitzar l’any 1969, quan es va concretar el 

projecte del Cinturón de Media Pressión que havia de subministrar gas al barri de 

Gaudí i millorar la pressió i el cabal de la xarxa existent en aquell moment.33 

 
Plànol de la xarxa instal·lada en la plaça de Mercadal per l’enllumenat a pressió. Any 1954. 

                                            
32

 En aquest projecte s’utilitzaren 95 metres lineals de canonada d’acer asfaltat de 50 mil·límetres de 
diàmetre amb un preu de 51,53 pessetes metre, 190 m. l. de 40 mm. a 45,95 pessetes metre, 40 m. l. de 
canonada amb xapa d’acer amb protecció cinta asfàltica de 30 mm. de diàmetre a 42,65 pessetes metre i 36 
m. l. de 25 mm. a 38,20 pessetes. Ídem. 
33

 AHCR: Serveis Tècnics. Expedients d’obres, 1968. Expd.: 890. Instal·lació i distribució de gas. Canonada de 
Mitja Pressió.   
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La tècnica del gas evolucionava i incorporava innovacions per solucionar els 

problemes que es presentaven amb les conduccions de gas i amb els ramals que 

unien la canonada general amb el punt de consum. Un dels principals problemes 

era la determinació d’estanquitat de les canonades i la indicació de les fuites de 

gas. El 1861, Ch. Fournier va presentar un nou procediment, basat en un primer 

aparell dit revelador que indicava l’existència de les fuites i un segon aparell que 

permetia descobrir exactament el lloc on hi havia la fuita de gas.34 El revelador es 

composava d’una clau o aixeta i d’un tub en U ple d’aigua acolorida, que feia de 

proveta manomètrica diferencial. El gas arriba a un dels ramals del tub per la clau, 

mentre que l’altre ramal no podia rebre’l sinó per ramificacions que s’estenien fins 

els brocs de l’enllumenat. Si per un costat i l’altre la pressió del gas era la mateixa 

(la qual cosa hauria de succeir quan no hi haguessin fuites i estiguessin tancats els 

brocs), el líquid en ambdós ramals del tub es mantindria al mateix nivell, mentre 

que en el cas contrari hi hauria un desnivell fàcil de comprovar. El desnivell es 

manifestava amb rapidesa en funció de la importància de la fuita i tenia com a límit 

el que produeix la pressió del gas que ve per la clau, menys la pressió atmosfèrica. 

Aquest aparell era en definitiva una columna d’aigua, utilitzada, encara avui, per 

comprovar la pèrdua de pressió en circuits estancs a baixa pressió – per a 

canonades de distribució, avui en desús i per a instal·lacions interiors -. 

 

El segon aparell que havia de determinar el lloc concret, on es produïa la fuita era 

un aparell que introduïa una mena de gas amoníac dins la canalització. La 

presència de l’amoníac senyalava de seguida el punt de la fuita, mitjançant 

l’olfacte. Era un odorant que feia de testimoni d’una fuita de gas; amb el temps es 

va deixar d’utilitzar l’amoníac i es va substituir per altres productes. Aquest aparell 

s’adaptava al tub que conduïa el gas als brocs, i estava proveït d’un envà que 

interrompia la circulació directa, tot forçant a passar el gas a una proveta que 

                                            
34

 Revista Industrial. Any 5é. Núm. 232. Barcelona 23 de gener de 1862. Pàg. 190. 
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contenia trossos de pedra tosca, on es vessaven uns 30 grams d’amoníac líquid. El 

gas, en arribar a la part inferior de la proveta estava obligat a travessar la pedra 

tosca i a pujar per l’altre conducte de l’envà, per estendre’s per totes les 

ramificacions existents en les conduccions de gas.35 Els sistemes de detecció eren 

importants, perquè dotaven al sistema d’un alt grau de seguretat; necessari per 

contradir els que atacaven l’energia del gas perquè la consideraven, d’una manera 

real o interessada, un producte molt perillós.    

 
Dibuix en planta d’un sifó extret dels plànols de Gas Reusense. 

 

 
Plànol de la xarxa de gas en la cruïlla entre el raval Robuster i Sant Pere Apòstol. S’observa un sifó, per la 

recollida de les aigües que es condensaven, al costat de la peça on s’uneixen totes les canonades. 

                                            
35

 Ídem. Pàg. 197. 
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Detall de sifó en línia (dipòsit que a la vegada feia de canonada).  

Els condensats anaven a parar al dipòsit per gravetat.  
  

Una característica que va condicionar la distribució i la col·locació de canonades al 

territori, va ser que el gas destil·lat a partir de la hulla era humit.36 Després de la 

seva producció, emmagatzematge i distribució, aquesta humitat es traslladava a la 

canonada quan el gas hi circulava per elles i podia causar obturacions que 

impedissin la circulació lliure del gas quan s’acumulaven en un punt baix la 

condensació que es produïa dintre dels tubs, de manera que calia aplicar tècniques 

i recursos en el moment de soterrar-les al subsòl de la ciutat.  Els tubs, en un 

primer moment de ferro fos, es varen situar dins la rasa amb una lleugera 

inclinació – de forma general eren d’entre l’1 i el 2 % de pendent -, fent servir el 

nivell, per tal que els condensats que es produïssin dintre de la canonada anessin a 

                                            
36

 Amb la acció directe de l’escalfor del coc, la hulla desprenia una mescla aeriforme de gasos i vapors 
condensables a una temperatura ordinària. Tenia un color marró fosc i després de ser sotmesa a la seva 
depuració física i química podia ésser utilitzada per l’enllumenat. Al coure la hulla, el gas sortia de la retorta 
per una canonada vertical adossada al forn i que acabava en una guàrdia hidràulica, denominada barrilet, 
situada en la part més alta de la mateixa.  
La depuració física del gas consistia en la eliminació dels vapors de amoníac i dels hidrocarburs 
condensables continguts en ell, quitrà i naftalina principalment, que s’aconseguia fent-lo barbotejar en la 
guàrdia hidràulica del barrilet, refredant-lo en el condensador aeri de tubs metàl·lics –tubs d’òrgan- i 
rentant-lo a contracorrent d’una fina pluja de aigua provocada en l'interior d’una torre repleta de pedaços 
de coc coneguda amb el nom de Scrubber. 
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un punt de recollida, els sifons. Els sifons eren uns petits recipients metàl·lics pels 

quals sortia un tub vertical d’un diàmetre petit, que anava a parar a una arqueta 

situada a nivell de carrer, des d’on s’extreia el líquid condensat mitjançant bomba 

manual d’aspiració. També, es van produir punts baixos on no hi havia sifons, 

perquè dos o més tubs instal·lats amb inclinació produïen un punt baix i el mateix 

tram final de l’últim tub feia de recipient de recollida dels condensats, tot i que 

calia tenir cura que els ramals no estiguessin gaire a prop del final d’aquesta 

canonada. Es recollien els condensats a través d’un tub vertical de petit diàmetre 

que s’unia al tap del final de la canonada i sortia, des d’aquest punt baix, fins el 

nivell del carrer mitjançant un tub vertical. Aquest sistema es va anomenar, per 

associació d’idees: canya d’extracció de condensats. Els punts baixos també 

recollien, en moltes ocasions, les impureses que es dipositaven a les canonades 

com a producte d’una mala depuració del gas fabricat. L’extracció dels condensats 

es feia de la mateixa forma que en els sifons. Sobre d’aquests sistemes de recollida 

dels condensats es feia un manteniment periòdic, per evitar que els sifons i les 

canyes d’extracció de condensats s’omplissin de líquid –aigua, bàsicament- i deixar 

sense subministrament els abonats. Aquests sistemes de manteniment de les 

canonades es van realitzar mentre el gas va ésser manufacturat, va requerir 

d’operaris que realitzessin el buidat i d’una planificació correcta per tal d’evitar 

que el vessament generés problemes en el subministrament. Amb el gas natural 

aquests sistemes de manteniment han desaparegut, perquè el gas natural està 

considerat, i ho és, un gas sec. 
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Plànol on s’observa com al final de la canonada del carrer hi ha un sifó de plom  

(equivalent a la canya d’extracció de condensats). 
 

 
Les fletxes indicaven la direcció de la inclinació de les canonades. A la cruïlla amb el carrer de Sol i Ortega 

era necessari instal·lar una canya d’extracció de condensats al no esta unides les canonades. 
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El sistema de sifons i canya d’extracció de condensats va ser vigent fins a finals del segle XX.  

 
El manteniment de la xarxa, una de les responsabilitats de Gas Reusense, rebia 

finançament a partir del preu del gas. Així, es cobrava un cànon de dos rals per 

metre cúbic per al manteniment en bon estat de les connexions i dels comptadors 

dels abonats.37 Un bon resultat en el funcionament de la xarxa beneficiava, en 

primer lloc, l’empresa subministradora, perquè rendibilitzava la producció i 

afavoria l’expansió, però també a l’abonat perquè rebia un gas en bones 

condicions que no afectaven negativament els aparells de consum. Es considerava 

que era una bona xarxa, quan estava dissenyada de tal manera que podia donar 

resposta a la demanda, present i futura del consum, que podia subministrar gas 

amb un cabal i una pressió estable als llocs més allunyats de la fàbrica i que el 

nivell de fuites d’aquesta xarxa era mínim i es considerava en algunes ocasions 

com a nivells acceptables la pèrdua d’entre el 8 i el 10 % de la producció. Si gran 

part dels anteriors condicionants eren adversos, la xarxa es considerava obsoleta. 

Però, la xarxa patia i, a la vegada, era també el testimoni d’una mala producció del 

gas, perquè recollia totes les impureses que no s’eliminaven amb els depuradors 

                                            
37

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IV. Anys 1865-1867. Pàgs.: 311-313. 
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d’aquest gas, els quals generaven obstruccions i corrosió a la xarxa. D’aquesta 

manera, a l’igual que els vasos sanguinis del cos humà, actuava la xarxa de gas que 

a part de conduir un fluid alerten, d’una manera més o menys greu, de les seves 

deficiències.     

 
Esquema de les instal·lacions de gas de l’enllumenat i el procés de neteja de les canonades.

38
 

 

L’expansió de la xarxa va respondre a la necessitat d’arribar a les zones de major 

consum possible. Aquest creixement estava limitat pel desenvolupament d’altres 

xarxes energètiques, en el cas de Reus, exclusivament l’elèctrica, que va crear, a 

inicis del segle XX, una situació de competència entre les dues energies, de manera 

que on el consum elèctric triomfava el gas perdia interès. La manca d’èxit d’altres 

iniciatives que van voler disputar el mercat energètic del gas que ocupava Gas 

Reusense, van reduir els riscos de la inversió realitzada a la xarxa i li van atorgar la 

possibilitat d’aconseguir un alt grau de saturació.39 L’estesa de canonades de gas 

                                            
38

  GARCÍA DE LA FUENTE, Dionisio: Del Gas del Alumbrado al Gas Natural en Castellón de la Plana. Pàg.: 39. 
39

 “(...) El futuro de las empresas que actúan en el territorio por medio de redes energéticas –gas y 

electricidad esencialmente- está supeditado a ciertas condiciones, de las cuales, una de las más importantes 

es la necesidad de llegar a las zonas con el mayor consumo posible, lo cual implica, en general, extender su 

alcance a lugares progresivamente más alejados. El crecimiento de las redes está, por su parte, limitado por 

el crecimiento de otras redes, sean éstas del mismo tipo de energía o de diferentes características, con lo 

que es fácil que el territorio sea el lugar en que se desarrolle una situación de competencia, tanto entre 

empresas como entre energías. En esa situación, la red de mayor potencial económico terminará por 

dominar las menores, dominio que exige disponer de importantes volúmenes de capitales que serán 

mayoritariamente empleados en comprar patrimonios, extender y unificar las redes y en adoptar en cada 

momento las innovaciones más adecuadas.(...)” ARROYO i HUGUET, Mercedes: Los cambios en el proceso de 
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per la ciutat va ser un procés que es va donar i es dona, a diferents ritmes, durant 

tot el temps d’existència d’una empresa que fabriqui o comercialitzi aquesta 

energia. El seu creixement era el símptoma principal que indicava la bona salut 

empresarial. Com va succeir a Reus i amb la majoria dels casos, l’Ajuntament va 

facilitar, per als seus propis interessos a Gas Reusense, l’expansió del gas pel cos 

de la ciutat, de tal forma que la va eximir, tal com es recull a la clàusula 15 del 

Contracte de 1887, del pagament del dret municipal establert per a tal finalitat, a 

les Ordenances Municipals. L’Ajuntament estava molt interessat en l’expansió de 

la xarxa de gas pel municipi, volia estendre l’energia que en els últims anys havia 

portat l’element més visible de  modernitat a la ciutat. Però, no per això es 

deslligava de controlar la instal·lació de la xarxa i les connexions als clients en els 

seus carrers, de tal manera que era l’Ajuntament qui concedia les llicències 

d’obres. Gas Reusense va sol·licitar, el 1886, l’abreujament del procediment per a 

la concessió del permís per fer les connexions, des de la xarxa a l’edifici del nou 

client per considerar-les una obra menor. Es va argumentar que a Tarragona, entre 

altres poblacions, només calia una simple sol·licitud a l’Ajuntament, on es 

demanava l’autorització per obrir als carrers les oportunes cales per a la col·locació 

del tub de gas, i es concedia automàticament sense cap més tràmit. Però, 

l’Ajuntament no ho va acceptar i va remetre a Gas Reusense a seguir les 

Ordenances municipals.40 

 

L’expansió de la xarxa de gas no va estar supeditada només a les necessitats i a la 

previsió municipal, sinó que es va crear, tal com reflectien els contractes, la 

possibilitat d’estendre la xarxa a partir de la sol·licitud de subministrament dels 

establiments que no estiguessin a més de 10 metres de la conducció principal. La 

                                                                                                                                    
producción y de distribución de gas en Bacerlona y su “hinterland” (1930-1961). Entre el gas de hulla y el gas 

natural. Scripta Nova. Revista eléctronica de Geografía y Ciencias Sociales, núm.: 218, Barcelona, 1 d’agost 
de 2006. 
40

 AHCR: Expedients d’obres. Fomento, any 1886. Exp.: 7. Col·locar canonada de gas mitjançant procediment 

breu i senzill.  El preu de pagament estipulat, en aquells moments, a l’Ajuntament per a la obertura d’una 
cala a la via pública, per realitzar un ramal de gas, era de 15 pessetes. Ídem. Expedient d’obra Núm.: 46. 
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societat podia ampliar aquesta distància segons els seus criteris econòmics i 

tècnics. Un bon consum, bé mereixia l’esforç. Sens dubte, la indústria de gas a 

Reus va tenir una bona acollida perquè significava el primer subministrament 

d’energia continu i que arribava per si mateixa al punt de consum. La xarxa de 

distribució es va veure col·lapsada pel consum i per la seva expansió cap a espais 

llunyans del punt de producció, de manera que 30 anys després d’haver iniciat la 

instal·lació de la xarxa, algunes de les canonades, sobretot les més importants, ja 

eren insuficients tal i com va succeir amb l’eix principal que anava des de la fàbrica 

fins al passeig de Mata. La manca de previsió i d’avaluació tècnica, no tan sols en la 

demanda sinó també en el cabal i la pressió que eres capaces de subministrar per 

aquestes primeres canonades, fan pensar en un error greu de càlcul, perquè en 

aquest període la ciutat no havia canviat tant en la seva morfologia urbana.41 El 

1885, es va sol·licitar substituir les canonades existents per unes altres de ferro fos 

i de diàmetres superiors, un total de 1.028 metres que es van instal·lar des del 

Fossar Vell, passant per la plaça de l’Esglèsia, el carrer Major, la plaça de la 

Constitució, el carrer de Monterols, la plaça de Prim, el carrer de Sant Pere 

Alcàntara (Llovera), la plaça del Rei (plaça del Pintor Fortuny), el carrer del 

Seminari (posteriorment Castelar, Ample) fins al fanal central del passeig de 

Mata.42 Aquest mateix any es va sol·licitar la substitució del tram de canonada que 

passava pel carrer de Sant Joan, des de la plaça de Prim fins al Hospital. L’any 1886, 

als carrers de Sant Llorenç, de Pletes i Camí de Riudoms es van canviar 441 metres 

                                            
41

 Podrien dir que potser tampoc mai van pensar portar el gas tan lluny. La pèrdua de càrrega i de pressió en 
més d’un kilòmetre és molt considerable, especialment quan parlem d’una tecnologia encara limitada a la 
capacitat i a la pressió capaços de subministrar uns gasòmetres.  
42

 La substitució de la canonada que creuava Reus des de la fàbrica de gas fins al passeig de Mata es va 
subdividir en diferents trams en el quals variaven els diàmetres a instal·lar. S’instal·larien 428 metres de 
ferro fos d’un diàmetre de 100 mm. corresponents al tram que comprenia des del fanal central del passeig 
de Mata fins a la plaça del Rei (Pintor Fortuny), un altre tram de 187 metres de canonada de ferro fos de 
127 mm. de diàmetre que comprenia el carrer de Sant Pere Alcàntara (Llovera) i part de la plaça del Rei. Un 
tercer tram de 56 metres de canonada de ferro fos de 153 mm. va substituir una part de la instal·lada a la 
plaça de Prim. Després 341 metres de canonada de ferro fos de 178 mm. de diàmetre va substituir al tram 
que comprenia des del carrer de Monterols fins al Fossar Vell. Per últim, es van substituir 16 metres en el 
Fossar Vell amb canonada de ferro fos de 153 mm. de diàmetre. AHCR: Expedients d’obres. Fomento, any 

1885. Sol·licitud de Gas Reusense per a canvi de canonades. 
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de la canonada existent per una altra d’un diàmetre superior.43 El 1887, es van 

substituir les canonades als carrers de la Galera i part de la de Singles.44 L’Impost 

municipal que es va pagar per l’obertura de rasa a la via pública, va ser de 0,50 

pessetes per metre de rasa i 15 pessetes per un ramal.45 La xarxa de distribució, la 

seva extensió pel territori i l’ampliació del cabal, eren proves de l’èxit de l’empresa 

Gas Reusense. 

 

Però les substitucions parcials de canonades havien estat habituals, en anys 

anteriors, per diversos motius i com a solució de problemes de subministrament 

més puntuals. El juny de 1863, es va demanar a l’Ajuntament l’autorització per 

l’arranjament de la canonada del gas, en la part que estava descoberta, a la sortida 

de la fàbrica i es volia aprofitar que, en els últims dies d’aquell mes, les nits havien 

d’estar enllumenades per la lluna i es podria realitzar l’operació de l’establiment 

de la nova canonada.46 També, l’augment de consum de gas en punts concrets, va 

determinar la substitució de les canonades, així el 1868, la Manufacturera de 

Algodón va sol·licitar un canvi de la canonada, des de la meitat del carrer de la 

Creu Vermella fins a la fàbrica, per tal d’augmentar el diàmetre d’aquesta i així 

donar una resposta adequada a l’increment del consum de la maquinària i millorar 

el seu enllumenat.47 Però l’actuació en la substitució de la xarxa també va tenir una 

vessant tecnològica, perquè durant el procés de substitució de les canonades, no 

                                            
43

 Instància de Gas Reusense a l’Ajuntament de Reus: “(...) Que a causa de la insuficiencia de las cañerías 

para la conducción del gas, (...) en las calles de S
n
 Lorenzo, Pletas y camino de Riudoms, la Junta de 

Inspección de esta sociedad ha resuelto sustituirlas por otras de mayores diámetros como sigue: la de la 

calle de S
n
 Lorenzo que tiene una longitud de metros 196, y un diámetro de milímetros 65, por otra de igual 

longitud y de diámetro milímetros 102; las de las calles Pletas y camino de Riudoms, que tiene una longitud 

de metros 245, y un diámetro de milímetros 40, por otra de igual longitud y de diámetro milímetros 76. (...)” 
També, es van situar en el carrer de Sant Llorenç cantonada am la 3a. Travessera de Sant Joan un sifó o 
dipòsit per recollir l’aigua de condensació de la canonada. Al final de la conducció, en el camí de Riudoms, 
es col·locaria un altre sifó o dipòsit amb el mateix objectiu. Com Impost municipal per l’obertura de la rasa, 
Gas Reusense, va pagar 220,50 pessetes. AHCR: Gas. Canvi de canonada de la xarxa gas. Any 1886 i 
Expedients d’obres. Fomento, expd.: 57 de l’any 1886. 
44

 En el carrer de la Galera es substituirien 94 metres de longitud de 40 mm. de diàmetre per una canonada 
de 76 mm. mentre que en el carrer de Singles 60 metres de 40 mm. es substituirien per una canonada, 
també, de 76 mm. AHCR: Gas. Llicència substitució canonades gas. Any 1887. 
45

 AHCR: Expedients d’obres. Fomento, expd.: 57 de l’any 1886. 
46

 AHCR: Actes Municipals. Anys 1862–1865. Reus, 16 de juny de 1863. Foli 194. 
47

 AHCR: Expedients d’obres. Fomento, any 1868. Canvi de canonades de gas per Manufacturas de Algodón. 
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tan sols es va augmentar el diàmetre sinó que també es va aprofitar per canviar el 

tipus de connexió entre els tubs:48 “(...) Durante el año 1888 se cambiaron con 

anchas tuberías diversas calles, ofreciendo la sociedad colocar gratis las cañerías a 

quienes desean dotar sus casas de gas. (...) Durante el año siguieron renovándose 

las cañerías de gas, sustituyéndolas por cañerías de hierro a presión. (...)” 

 

Al segle XX, les condicions generals que s’havien de complir en amb referència a 

l’execució de les rases per a la canalització del gas, per a la substitució de 

canonades o per la realització d’un ramal que connectés la canonada general i 

l’edifici, s’indicaven al Títol 7è, capítol únic de les Ordenances municipals 

aprovades el 1904. Però l’Ajuntament també podia demanar condicions particulars 

segons l’obra que calia realitzar. Sobre la reposició dels paviments de les vies 

públiques, el criteri bàsic que es va exigir, va ser que l’espai que comprengués les 

excavacions, quedés en el mateix estat que abans de començar l’obra. Però, es 

podia sol·licitar que el control tècnic municipal sobre l’obra fos més estricte que 

l’habitual, si es podien afectar altres serveis i servituds.49 Les Ordenances 

municipals recollien les disposicions obligatòries per a la regulació de la vida de la 

ciutat i entre elles l’ordenació de l’activitat a la via pública, on s’ha de situar el fet 

de la canalització del gas. En el Títol 7è, en concret als capítols 32 i 33 sobre 

l’expedició de les llicències d’obra, es disposava de tota una varietat de tarifes en 

funció de la categoria del carrer i les rases a realitzar.50  

 

Les condicions bàsiques del capítol 32, afectaven les rases i l’estesa de canonades 

a la via pública. En el seu articulat, sobre les canalitzacions de gas, s’exigia la 

necessitat d’un permís de la Municipalitat per a l’obertura de tota classe de rases, 

                                            
48

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IV. Pàgs.: 286 i 294. 
49

 “(...) En todos los acueductos y demás obras que se encuentren durante las excavaciones deberá, la 

Sociedad Gas Reusense dar aviso al Arquitecto Municipal para que de acuerdo con el Director de las obras se 

de la condición a las diversas servidumbres a que pueda estar afectada la vía pública. (...)” AHCR: Expedients 

d’obres. Fomento, expd.: 57 de l’any 1886. 
50

 Ordenances Municipals de l’Ajuntament de Reus, 1904. Imprenta, Litografía y Relieves de Eduardo Navás, 
Reus, 1905. Títol 7è. Capítols 32 i 33. Pàgs.: 43-77. 
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de mines, per a la col·locació o canvi de ramals i per a les instal·lacions de 

canonades o de renovació de les canonades existents al subsòl de la via pública. En 

cas que la rasa no excedís de tres metres, no era necessari la presentació de 

plànols. Una vegada que l’Arquitecte municipal havia examinat els plànols, es 

fixaven les condicions necessàries respecte del traçat i dels treballs de 

l’establiment de les canonades. Les obres que s’executessin per a l’establiment o 

reparació de canonades, no podien entorpir la via pública més d’un dia, per cada 

10 metres de rasa que s’hagués d’obrir. Com a mesures de seguretat, calia 

construir una barrera per indicar la intercepció del pas de carruatges i col·locar un 

fanal que cremés tota la nit, al punt on s’aixequés l’empedrat, les lloses o les 

terres, fins que s’hagués acabat la col·locació de la canonada. Qualsevol infracció 

d’aquestes condicions, es podia castigar, amb multes de 5 a 20 pessetes. Els 

paviments de les vies públiques, afectats per les obres, s’havien de reposar perquè 

quedessin igual que com estaven abans. Era obligatori comunicar a l’Arquitecte 

municipal l’inici de les obres, per tal que pogués supervisar l’estricte compliment 

dels plànols aprovats amb anterioritat. El capítol 33, relatiu a l’expedició de 

llicències, s’estipulava en dos parts, pel que fa a l’obertura de rases i en quatre 

barems segons l’ordre en què estava catalogat el carrer. Una part per el càlcul de 

les taxes de la llicència era per a les obres de fins a 5 metres, que segons l’ordre de 

carrer podia ser de 2 a 0,50 pessetes, mentre que la segona part feia referència a 

les rases de la via pública que excedissin dels 5 metres, amb unes taxes per metro 

de rasa oberta que anava d’1 a 0,25 pessetes, sempre en funció de l’ordre del 

carrer.   

 

El capítol 42, que formava part del Títol 8è de les Ordenances Municipals,51 estava 

dedicat, exclusivament, a Canalizaciones para el gas del alumbrado o fuerza 

motriz, i tractava més sobre les instal·lacions interiors i canonades que 

traspassaven els espais privats. En aquest capítol, s’indicava que era obligatori que 

                                            
51

  Ídem. Títol 8é. Capítol 42. Pàgs.: 110 i 111. 
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les canonades de conducció de gas quan travessessin les habitacions fossin ben 

visibles, perquè es poguessin inspeccionar amb facilitat. Al mateix temps, calia que 

aquestes canonades estiguessin resguardades quan alguna de les seves parts 

estigués exposada a patir algun cop o pressió que pogués donar lloc a una fuita de 

gas. Quan els recolzaments d’aquestes tubs fossin escàrpies clavades als murs, la 

distància de separació entre dues de consecutives havia de ser el mínim, perquè la 

canonada no patís pel seu propi pes un aixafament que pogués causar una fuita. 

Estava prohibida la instal·lació de canalitzacions de gas a l’espai comprés entre els 

sostres i els cels rasos. Quan alguna canalització havia de passar pel costat de 

fogars o forns, la part del tub exposada a rebre el calor s’havia de recobrir amb una 

gruixuda capa de guix o de qualsevol altre material refractari, segons fos el grau de 

temperatura, per impel·lir l’acció de la calor sobre el plom; o bé es podia emprar 

tub de ferro o de coure, encara  que també s’havien d’aïllar, en cas que la 

temperatura fos molt elevada. També, es prohibia que la comprovació de les fuites 

de gas es realitzés mitjançant una flama i s’havia d’emprar una làmpada de 

seguretat per penetrar als recintes on es notava una fuita de gas.  

 

La normativa municipal que havia d’acomplir la instal·lació de les canonades de gas 

era tan estricta com la que es va exigir a d’altres serveis. El seu acompliment 

complicava la instal·lació del serveis. La xarxa de gas era un element fix que patia 

les agressions dels altres serveis soterrats, a l’igual que la instal·lació de les 

canonades de gas ho podien ser per els altres serveis. L’establiment de cables 

elèctrics soterrats va ser un nou element agressiu i va produir alguns accidents. La 

barreja de gas i d’electricitat era molt perillosa, com ho demostra la notícia que va 

recollir, el 1908, el Diario de Reus que va informar que s’havia produït una 

detonació al Palau de Justícia de Barcelona, en haver-se fos un cable elèctric quan 

es va comunicar amb la canonada de gas existent.52 El 1934, Gas Reusense va 

demanar que l’Ajuntament adoptés les mesures necessàries per tal d’evitar que les 
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 Diario de Reus, 15 de novembre de 1908. 
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construccions dels desguassos de les cases no perjudiquessin les canalitzacions de 

gas, en concret s’havia d’evitar les ruptures de les preses.53 Els diversos serveis 

públics varen cercar un espai al subsòl de la ciutat, en general a les voreres, on 

havien de discorre sense enfrontaments amb d’altres serveis i sense estar 

properes als punts de consum. Les canonades de gas es van instal·lar, a la ciutat, 

mig segle abans que les canonades d’aigua i que els cables elèctrics, per la qual 

cosa hem de considerar en un primer terme a la canonada de gas com l’agredida 

per els altres serveis en el seu procés d’instal·lació. Per tal d’evitar problemes 

entre els serveis i possibles accidents, la legislació local i de l’estat va crear diversos 

reglaments per regular les instal·lacions dels serveis, de manera que no es 

perjudiquessin entre si.54 

 

Durant el primer terç del segle XIX, Gas Reusense va estendre la seva xarxa a 

mesura que les necessitats de la demanda li van forçar, amb excepció del que es 

van pactar en el contractes per l’enllumenat públic. Amb el canvi de segle la 

prioritat va ser l’energia elèctrica, la creació d’una central productora i la 

instal·lació del cablejat elèctric a la ciutat de Reus. L’extensió de la xarxa de gas va 

passar a un segon pla. Després va esclatar la Guerra Civil espanyola i mantenir les 

infraestructures de la indústria del gas existents ja va provocar greus problemes. 

En acabar la guerra la longitud de la xarxa a la ciutat de Reus, el 1943, era de 

27.000 metres, la més extensa de les ciutats de la província que fabricaven gas. 

Així, El Vendrell tenia una xarxa de 4.500 metres i Valls una xarxa de 5.418 

metres.55 La longitud total de la xarxa de distribució de gas instal·lada a Espanya va 
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 AHCR: Actes Municipals. Anys 1934-1935. 20 d’abril de 1934. Foli 48. 
54

 “(....) Art. 16 Els ramals d’alimentació elèctrica havien de tenir un perfecte aïllament amb terra i si havia 

pròximes canonades de gas havia que aconseguir una absoluta incomunicació amb aquest fluit. (condicions 

amb les línees elèctriques soterrades)  (...) Art. 21.Los circuitos de toda instalación serán completos, sin que 

nunca formen parte de ellos las tuberías de agua y gas, las construcciones metálicas del edificio ni la 

tierra.(…)” AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. “Reglamento para las instalaciones de 

producción, explotación y consumo de corrientes eléctricas”. Artículo 16 i 21. 
55

 De la xarxa de Tortosa, l’altre ciutat que fabricava gas, no apareixen dades. Datos estadísticos técnicos de 

las Fábricas de Gas Españolas. Anys 1930-1943. 
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assolir, l’any 1947, la xifra de 2.739.690 metres (147.917 d’Alta Pressió56 i de Baixa 

2.591.773). La ciutat que tenia els carrers més canalitzats era Barcelona, amb una 

xarxa que significava el 26 % del total de país.  

Principals xarxes de distribució a l’estat espanyol l’any 1947. 

Empresa Població Xarxa Alta Pressió 
(metres) 

Xarxa Baixa Pressió 
(metres) 

Longitud total 
(metres) 

     

Catalana de Gas y Electricidad Barcelona 72.000 635.000 707.000 

Gas Madrid, S.A. Madrid 21.000 375.000 396.000 

Cía. Española de Elect. Y Gas Lebon València   246.736 246.736 

Catalana de Gas y Electricidad Sevilla   116.748 116.748 

La Propagadora del Gas  Badalona 4.000 77.000 81.000 

La Energía, S.A.  Sabadell 10.000 65.000 75.000 

Cía. Española de Elect. Y Gas Lebon Granada   67.197 67.197 

Cía. Anónima Mengemor Còrdova   64.000 64.000 

Extret de VIDAL BURDILS, Francisco: La Industria del Gas en España. 

 
La important longitud de la xarxa d’Alta Pressió (Mitja) de Sabadell, tenia com a 

fonament el subministrament des d’aquesta ciutat a la de Terrassa, i s’havia 

procedit a l’estesa del “feeder" de Sabadell a Barcelona (22 km.), amb l’objecte de 

centralitzar tota la producció a la ciutat comtal. En aquest ordre de coses, cal tenir 

en compte que la distribució de gas a distàncies certament importants ja era 

possible, tal i com es veu en el paràgraf anterior, perquè Barcelona ja 

subministrava gas a través d’un gasoducte a les ciutats de Badalona i Premià de 

Mar. La idea de Gas Reusense de subministrar gas a la ciutat de Tarragona, des de 

la fàbrica de Reus, era per tant possible, a partir de la compressió del gas produït i 

l’augment de pressió en les canonades. Però, aquesta idea mai no es va poder 

portar a terme. 

 

Després de la Guerra Civil espanyola, les xarxes de gas estaven malmeses tant pels 

efectes de la guerra com per la seva antiguitat. Aquestes deficiències foren difícils 

de reparar i de substituir durant els anys de la postguerra, per  la dificultat 

d’adquisició de nous materials donada la manca de suficient liquiditat de l’empresa 

i el control estatal sobre els subministres. A les pèrdues de la fabricació, s’hi van 
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 En realitat era Mitja Pressió. 
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sumar les pèrdues importants en la distribució del gas, degut als defectes de la 

xarxa. Les pèrdues de gas de les fuites no tan sols tenien una relació directa amb el 

perjudici econòmic, sinó que també van afectar a la distribució, perquè disminuïa 

la pressió, el cabal i el volum de gas als punts allunyats de la fàbrica. Però, les 

pèrdues de gas en la fabricació i en la distribució no tenia com a única causa la 

guerra, perquè abans del conflicte espanyol ja eren considerables, de tal manera 

que, l’any 1935, eren d’un 17,09 %.57 El 1951, segons recull el Contracte signat 

entre l’Ajuntament de Reus i Gas Reusense, les pèrdues de gas de la xarxa estesa 

per la ciutat eren d’un 23 %. El 1953, les fuites, encara, eren d’un 19,7 % i a la 

Memòria de Gas Reusense d’aquest any, es va indicar el problema de les fuites a 

les conduccions de gas que, malgrat que estaven controlades, eren superiors a la 

mitjana de les antigues fàbriques, que només eren de l’ordre del 18 %. Però 

resoldre aquest problema a la ciutat de Reus era difícil, perquè el canvi de 

canonades era, en aquells moments, impossible d’efectuar, donat que hauria estat 

una solució efímera, mentre l’Ajuntament no realitzés la instal·lació del 

clavegueram en carrers com el de la Mar i Concepció, entre d’altres; perquè el 

subsòl no quedava amb la fermesa suficient, per culpa de les aigües residuals que 

s’espargien sota el subsòl.58 Però la veritable dificultat estava en aconseguir el 

finançament necessari i l’adquisició dels materials adequats per portar una 

renovació de la xarxa d’aquesta envergadura. Ni Gas Reusense ni l’Ajuntament, 

després de la Guerra Civil, eren encara prou solvents econòmicament per dur a 

terme l’adequació dels seus serveis.59 Així, en un moment en que el consum i els 

abonats van créixer d’una manera important degut a les restriccions elèctriques, 

Gas Reusense va sol·licitar accessoris i plom per tal de construir els ramals i oferir 

bones conduccions als abonats de la companyia, però va ser incapaç de combatre 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. Pàg.: 20. 
58

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1953.  
59

 Gas Reusense havia perdut molts clients i el consum havia descendit a nivells anteriors als de la dècada 
dels anys 20. 
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el problema d’una manera adequada, i es va dedicar a fer reparacions puntuals de 

la xarxa.60 

 

Les fuites de gas van absorbir els beneficis de l’empresa gasista i van afectar de 

forma directa els resultats dels exercicis econòmics. Però les fuites de la xarxa de 

distribució no van ser només un cas esporàdic a Reus, sinó que va ser un problema 

normal a totes les fàbriques espanyoles, que tenien uns percentatges tan o més 

importants que en el cas de Gas Reusense.61 Les fuites de la xarxa desprès de la 

guerra, depenien de l’antiguitat de la xarxa, del manteniment realitzat al llarg del 

temps i dels efectes del conflicte bèl·lic i del seu grau d’incidència sobre el territori. 

El 1942, les pèrdues de la xarxa del conjunt de les empreses de gas d’Espanya era 

d’un 20 %. A Reus, un any desprès, les fuites eren del 21,52 %, al voltant de la 

mitjana espanyola, mentre que a Valls eren del 24,20 % i a El Vendrell, cas 

espectacular i dubtós, era del 2,06 %.62 Durant l’any 1954,63 a Reus es va continuar 

amb la tasca de localització de les fuites de gas a la xarxa, gràcies a un modern 

aparell electrònic detector de fuites que les va reduir del 19,7 %, de l’any 1953, a 

només un 14,7 % l’any següent. Malgrat tot, no es va arribar a estabilitzar el 

descens, perquè l’any 1955, les fuites repuntaren fins els 17,5 %.64  La finalitat de 

l’empresa era reduir aquests percentatges de fuites fins aconseguir una índex 

raonable, sempre tenint en compte l’antiguitat de les canonades instal·lades al 

subsòl. La manca dels suficients recursos propis ni aliens va impedir la substitució 

de la xarxa d’una manera definitiva. A finals de 1955, es va acordar adquirir un 

kilòmetre de canonada amb diversos accessoris, perquè amb el material que es 

                                            
60

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense. Anys 1933-1958. Acta de 9 de novembre de 1950. Pàg.: 212. 
61

 Els percentatges de pèrdues, el 1947, en les diferents fàbriques espanyoles era el següent: Barcelona, el 
19,9 %; Madrid, 9,5 %; València, 12,7 %; Sevilla, 10 %; Sant Sebastià, 7 %; Sabadell, 15,4 %; Màlaga, 14,5 % i 
Santander, el 16,9 %. VIDAL BURDILS, Francisco: La Industria del Gas en España. Pàg.: 163. 
62

 Datos estadísticos técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. Anys 1930-1943. 
63

 AHT: Memòria de l’any 1954.  
64

 Del 1de gener fins al 30 de setembre de 1955 “(...) se han emitido 918.270 m
3
 de gas, de los que 161.050 

m
3 

se han perdido, lo que representa el 17,53 % y un valor superior a las 300.000 pesetas, se ordena sea 

estudiado inmediatamente la reparación de las canalizaciones cuyo mal estado aconseja la más rápida 

revisión por ser la principal causa de dichas pérdidas. (...)” AGN: Llibre d’actes Gas Reusense. 1933-1958. 

Acta de 18 de novembre de 1955. Pàg.: 319 i AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1955.  
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disposava a la fàbrica només es podien efectuar reparacions puntuals, en un 

procés de substitució gradual dels trams més defectuosos de la xarxa. 65 El raval de 

Santa Anna era un dels carrers on aquest problema era més greu, de manera que 

es va decidir actuar de manera prioritària.66 La majoria de fuites es produïen 

perquè les juntes entre els tubs de fona gris, que s’emplenaven amb plom a 

pressió, donaven problemes d’estanquitat amb el pas del temps, a més dels 

efectes dels bombardeigs de la guerra que varen provocar nombroses esquerdes a 

les canonades. El problema de les fuites de gas no era només econòmic, sinó que 

també feia augmentar el risc d’accidents. De tota manera, era una forma de 

devaluació del sistema de gas existent a Reus i d’increment dels costos de 

manteniment, que varen incidir  de forma directa sobre el valor real de l’empresa. 

De fet l’empresa no volia que aquest problema afectés excessivament en un únic 

exercici econòmic, sinó que calia repartir aquest llast durant un període més llarg 

de temps.67  

 

El 1955, el Consell d’Administració de l’empresa Gas Reusense va declarar que 

existia un lent però constant augment del nombre de fuites, i les va atribuir a 

diverses causes: l’antiguitat de la xarxa, l’atac produït pels subsòls de naturalesa 

corrosiva per culpa del mal estat del clavegueram i dels claveguerons en molts 

carrers i els sotracs que va patir com a conseqüència dels bombardejos de la 

Guerra Civil.68 Durant aquest any, en plena crisis empresarial, es va presentar un 

projecte nou que havia d’estimular els objectius de l’empresa: la construcció, per 

part del Patronato Local de la Vivienda, d’uns 1.000 habitatges a la Carretera de 

Salou -el barri Fortuny-, que haurien d’augmentar el consum de gas i la construcció 

d’una conducció que havia de cobrir la distància entre la fàbrica i el nou barri, la 

qual cosa significava que s’havia de realitzar una important inversió que, per una 

                                            
65

 AGN: Llibre d’actes Gas Reusense. 1933-1958. Actes de 2 i 16 de desembre de 1955. Pàg.: 320-321. 
66

 Ídem: Acta de 30 de desembre de 1955. Pàg.: 323. 
67

 Ídem. 
68

 AGR: Llibre d’actes Gas Reusense. 1953-1969. Acta de 10 de març de 1956. Pàg.: 27. 
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empresa descapitalitzada, significava una llosa tan gran que va comportar la 

recerca de finançament.69 Per tal de rebaixar els costos de la xarxa, la distribució 

dins del nou barri es va supeditar al nombre de futurs usuaris, perquè calia fer 

rendible el màxim possible la nova xarxa.70 A més, el subministrament del Barri 

Fortuny també va significar una inversió indirecta en l’adequació de la xarxa 

existent, de manera que es va tenir que augmentar els diàmetres d’algunes 

canonades ja existents, per tal que el sistema de distribució de gas no se’n 

ressentís.71 Així, es va fer necessari augmentar el diàmetre de la canonada del 

passeig de Sunyer i anys després es va estendre una nova canonada de pressió de 

80 mm. de diàmetre.72 

 

La dècada anterior, entre l’any 1945 i el 1954, el valor de la xarxa subterrània de 

Gas Reusense va créixer d’una manera extraordinària, més d’un 450 %.73 

L’increment de les canonades de distribució de gas, en gran part, per a usos 

domèstics i industrials, van ser la base d’aquest augment espectacular, però també 

va ser un reajustament del seu valor tot incorporant al seu valor els efectes de la 

inflació i augment del cost de la vida. En resum, durant més de deu anys, des del 

començament de la Guerra civil fins l’any 1946, l’estructura de distribució de gas 

no es va ni modificar ni ampliar. A més dels motius que ja s’han indicat abans, cal 

afegir que entre els anys 1943 i 1946, la fàbrica es va llogar a l’empresa Carbones 

del Cadí, que no va tenir el mínim interès en incrementar el valor patrimonial del 

llogater, amb la canalització dels carrers i de les places de Reus. No va ser fins 

desprès de l’any 1946, que va tornar l’interès per aconseguir una bona 

infraestructura de distribució i per ampliar la xarxa. Entre el 1936 i el 1946 el valor 

de la xarxa, que era d’unes 69.000 pessetes, va restar invariable. Va ser a partir de 

                                            
69

 AGN: Llibre d’actes Gas Reusense. 1933-1958. Actes de 2 i 16 de desembre de 1955. Pàg.: 320-321. 
70

 Ídem: Acta de 25 de maig de 1956. Pàg.: 334. 
71

 L’augment de diàmetre era en realitat una substitució de canonada, una millora amb la que aconseguir 
major cabdal de gas. 
72

 AGN: Llibre d’actes Gas Reusense. 1933-1958. Acta de 10 de febrer de 1956. Pàg.: 326. i AGR: Llibre 

d’actes Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 22 de maig de 1959. Pàgs: 17 i 18. 
73

 AHT: Memòria de Gas Reusense dels anys 1936–1954.  
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l’any 1946, que el valor de la xarxa va iniciar un increment progressiu, però anys 

més tard ho va fer de forma brusca ja fos per un augment de la longitud de la 

canonada com a resposta a l’augment de la demanda o perquè es recollia en 

aquestes xifres les millores realitzades sobre la xarxa existent. Aquesta adequació 

del valor de la xarxa, o sigui l’augment del seu valor sembla desproporcionat, si 

tenim en compte que la xarxa va passar de 27 quilòmetres a 30, en el període 

comprés entre els anys 1943 i 1960 de manera que l’explicació més plausible es la 

revalorització de la infraestructura.  

 

No va ser fins l’any 1956 quan el valor de la xarxa va fer un increment important 

degut a les adquisicions i a la instal·lació de noves canonades, i que va fer 

necessària una ampliació de capital per poder fer front a les despeses.74 El motiu 

principal d’aquest procés d’augment de les previsions i de l’execució d’obres per la 

instal·lació de més xarxa a la ciutat va ser l’inici de la construcció de nous 

habitatges, el Grupo Reus i el Grupo José Antonio i San Bernardo Calvó.
75 Aquest 

nou projecte va suposar l’alimentació des de la fàbrica de la riera d’Aragó al barri 

situat a la carretera de Salou, i un reforç de la part baixa de la ciutat de Reus, per la 

qual cosa s’instal·là un “feeder” d’alta pressió i es va ampliar la xarxa de la zona.76 

El cost total de l’obra: de la canonada, de la col·locació, de l’equip de compressió i 

dels reguladors de pressió, va ser de 270.562,41 pessetes. El pressupost per a la 

instal·lació de la xarxa de distribució als habitatges del Grupo José Antonio va ser 

de 24.500 pessetes i es va construir amb un material anomenat Eternit.77 Les 
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 AGN: Augment de capitat realitzat a Reus el 23 de juny de 1956. 
75

 AGN: Llibre d’actes Gas Reusense. 1933-1958. Acta 14 de setembre de 1956 29 de marc de 1957. Pàg.: 
344-360. 
76

 En la actualitat aquesta xarxa tindria consideració de Mitja Pressió que compren les pressions entre 0,05 
bars i 4 bars. Des de la creació d’aquesta xarxa fins als últimes anys del segle XX no treballà a una pressió 
superior als 4.000 mil·límetres columna d’aigua, o sigui, 0,4 bars. 
77

 AGN: Llibre d’actes Gas Reusense. 1933-1958. Acta de 28 de setembre de 1956. Pàg.: 345 i Acta de 26 
d’abril de 1957. Pàg.: 362. 
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xarxes construïdes per als barris esmentats, es van posar en servei l’abril de 

1957.78  

 

La xarxa de 1956 va millorar al descendir el percentatge de fuites, en un 25 % 

respecte l’any anterior, fins arribar a un 12,8 % de la producció total de gas. S’havia 

efectuat una lleugera adequació de la xarxa, tot i que va ser insuficient perquè 

l’economia i la seguretat del sistema poguessin acceptar aquest índex com un mal 

menor.79 Però aquesta millora va ser transitòria, malgrat els esforços realitzats 

amb l’adquisició de 1.150 metres de canonada el 1956, i amb l’execució de l’obra 

civil i mecànica per tal d’eliminar les fuites. El 1959, les pèrdues de gas a la xarxa es 

varen xifrar en un 15,99 %, la qual cosa significava tornar als valors de principis de 

la dècada.80 Van ser molt similars a les pèrdues del conjunt de les fàbriques de 

l’estat, que van perdre un 16,44 % de la producció total de gas; un percentatge 

lleugerament inferior al d’abans de la Guerra Civil espanyola, la qual cosa pot 

determinar que l’envelliment de la xarxa va tenir uns efectes més negatius que la 

incidència de la guerra, en una infraestructura que estava totalment soterrada.81  

Vint anys després del final de la guerra, la renovació de la instal·lació exterior 

tenia, encara, un cost tan elevat que es feia impossible atacar-la d’una manera 

global, per culpa dels exigus recursos de Gas Reusense.82  Les fuites de gas no es 

trobaven només a la xarxa general, sinó que també els ramals varen patir pel pas 

del temps i de la guerra, de manera que es va fer necessari adquirir una partida de 

plom, de 2.800 kg., per a la seva reparació. Però l’impossibilitat de millorar 

completament el sistema de distribució, no va significar que no s’incrementés la 

xarxa, en quasi dos quilòmetres, per poder atendre les noves demandes del 
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 Ídem:  
79

 AHT: Memòria de Gas Reusense del balanç any 1956.  
80

 AGN: Llibre d’actes Gas Reusense. 1933-1958. Acta de 2 de novembre de 1956. Pàg.: 347. 
81

 En les distintes fàbriques espanyoles, al 1959, es produïren un 369 milions de m
3
 i es perderen uns 60 

milions m
3
. El 1935, amb una producció de la meitat, les fuites representaven el 17,09 %. Datos estadísticos 

técnicos de la industria del gas, 1960. Pàg.: 20. 
82

 AHT: Memòria de Gas Reusense del balanç any 1959. 
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sistema.83
 De fet, Gas Reusense va actuar amb una lògica empresarial establerta a 

tot el sector; entre invertir en la reparació del passat o en la del futur més 

immediat, va preferir la segona opció. Ja arribarien temps millors per aconseguir 

els recursos necessaris i així resoldre d’una manera total les deficiències del passat. 

Unes deficiències que li van costar a la companyia al voltant d’un 15 % del total 

dels ingressos.84 Dins d’aquesta premissa eminentment comercial, una vegada el 

Grupo Reus, el Grupo José Antonio i San Bernardo Calvó  es  van posar en servei, es 

va sol·licitar, mitjançant una oferta de col·laboració voluntària, que s’estengués la 

xarxa fins a la nova urbanització en projecte, situada a l’avinguda de Misericòrdia. 

El 1957, també, es va proposar l’ampliació de la xarxa de distribució a noves 

construccions en projecte, en barris extrems on no arribava la xarxa existent.85 

Però, l’expansió de la xarxa no era l’únic objectiu empresarial, encara que si un 

dels més importants, també es van realitzar actuacions destinades a millorar el 

servei dels clients, dins d’aquest ordre es va posar en servei, el 1960, una nova 

canalització que va normalitzar el subministrament a l’Hospital Sant Joan.86 

 

                                            
83

 “(...) Con el fin de regularizar la distribución de gas para atender sectores que resultaban deficitarios 

debido a un mayor consumo, se han realizado nuevas canalizaciones en nuestra red, que en conjunto 

representan un aumento de 1.884 metros lineales, buena parte de ellos a base de conducción a presiones 

más elevadas que la normal, facilitando ello una mayor disponibilidad de fluido en algunas industrias, que 

en diferentes ocasiones lo habían solicitado. Estas facilidades han de repercutir en breve plazo en una 

compensación de mayor consumo (...)”. AGN: Llibre d’actes Gas Reusense. 1933-1958. Acta de 2 de 
novembre de 1956. Pàg.: 347. 
84

 El 1960, unes 610.000 pessetes si tenim en compte el preu mig de venda, que era de 2,89 pessetes el m
3
. 

Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. Pàgs.: 34-35 i 46-47. 
85

 AGN: Llibre d’actes Gas Reusense,1933-1958. Acta de 26 d’abril i 6 de setembre de 1957. Pàg.: 362 i 372. 
86

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 8 de gener de 1960. Pàgs.: 29. 
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La xarxa de gas estatal, a l’any 1960, era de 3.615 quilòmetres, i només 199 

quilòmetres eren d’alta pressió. El baix percentatge de xarxa d’alta pressió ens 

mostra les dificultats tècniques i de cost econòmic, que existien encara, de 

subministrar gas entre ciutats, és a dir, no resultava eficaç ni rendible fer arribar el 

gas a través d’una canalització des del lloc de producció fins a aèries de consum 

llunyans. Per contra la xarxa dins de les ciutats, destinada a la distribució del fluid 

energètic, era considerable i estava en un procés d’expansió moderada. L’estat de 

la xarxa indicava el grau de salut o malaltia del sistema, o sigui el seu rendiment i el 

valor de la seva capacitat de resposta a nous estímuls, amb el mínim cost 

indispensable i amb l’apropament a l’estanquitat màxima d’aquesta, o sigui al 

nivell fuita zero, eren en si valors de qualitat i de rendibilitat del sistema de 

distribució. Així, es veu com amb un augment de la producció de gas del 0,33 %, 

entre els anys 1960 i 1961, el consum va augmentar un 2,29 %, perquè les pèrdues 

de gas per fuita havien disminuït el 9,62 %.87 Es podria concloure que en aquest 

període la malaltia de la xarxa del gas havia millorat. A Reus, la xarxa era de 30.990 

metres, dividits en 2.900 metres d’Alta pressió i la resta de Baixa pressió, que era 

la que arribava davant dels edificis per tal de subministrar el gas. A la província de 

Tarragona, la seguien amb 16.080 metres Tarragona, amb 14.626 metres Tortosa, 

amb 10.572 metres El Vendrell i, per últim, Valls amb 7.150 metres. L’extensió de 

la xarxa de Reus era similar a la de ciutats de més població com Còrdova, 

Cartagena, Oviedo, La Corunya  i Manresa.88  

 

L’extensió de la xarxa per tal de cobrir les noves demandes de gas, va fer que el 

sistema de distribució, a la ciutat de Reus, arribés al seu límit, i que no pogués 

suportar ni més consum ni més abonats. El 1960, Gas Reusense tenia una xarxa 

amb gran part dels 30 quilòmetres de canonada obsoleta, per envelliment i 

insuficiència en el diàmetre, el cabal i la pressió.89 A la baixa capacitat de la xarxa, 

                                            
87

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàg.: 10. 
88

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. Pàg.: 42. 
89

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 25 d’octubre de 1960. Pàgs.: 43. 
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s’havien d’afegir les fuites de gas que encara eren extraordinàries, d’un ordre del 

13,95 %, més de 200.000 m3. La pressió del gas en alguns sectors de la ciutat era 

baixa de manera que no es podia subministrar gas amb les condicions adequades. 

El desenvolupament urbà i l’augment dels abonats van col·lapsar una 

infraestructura del segle XIX, que s’havia tornat insuficient per donar resposta a la 

demanda que augmentava en diverses zones de la ciutat, en especial on es 

realitzava la construcció de nous habitatges, com era el cas de la zona del barri 

Fortuny.90 Però la manca de recursos de Gas Reusense, només va permetre 

solucionar els problemes més urgents91 i realitzar les canalitzacions essencials 

perquè el sistema continués en funcionament.92 Així, dins d’aquests paràmetres, 

es van adoptar solucions ràpides i poc costoses. L’any 1961, l’empresa va haver de 

prendre una decisió contundent i va elevar la potència calorífica i la pressió de 

distribució del gas per tal de subministrar-lo amb una certa qualitat als seus 

usuaris. Aquest augment de la pressió va comportar l’obligació, per part de 

l’empresa, de canviar els comptadors dels clients, es van substituir tots els 

comptadors hidràulics per uns altres de sistema sec o d’oli, que permetien aquest 

augment de la pressió. El cost del canvi de comptadors es va valorar en més de 3 

milions de pessetes. El mateix any 1962, quan el canvi de comptadors va acabar, es 

va posar en servei una instal·lació d’impulsió de gas per poder atendre bona part 

de la demanda dels dies de l'hivern.93 Però, tot i aquests problemes i limitacions, la 

xarxa de gas, a Reus, va créixer el 1961 en un 12,13 % d’extensió, per tal d’accedir 

a nous consums mentre que al conjunt de l’estat, aquest creixement va ser baix, 

tal i com va succeir a Barcelona on la xarxa es va incrementar per sota del 1 %.94 

L’augment de la pressió de la xarxa, també, va comportar un element negatiu: 

                                            
90

 Ídem. Actes de 3 de març i 25 d’agost de 1961. Pàg.: 51 i 60. 
91

 AHT: Memòria de Gas Reusense del balanç any 1960. 
92

 “(...) Se acuerda verificar el tendido de una tubería a presión media en la calle del Dr. Guimbernat. (...)” 

AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 22 de març de 1961. Pàgs.: 52. 
93

 AHT: Memòries de Gas Reusense dels balanços de 1961 i 1962. 
94

 En el conjunt de l’estat la xarxa va créixer un 0,22 %. El valor de la xarxa de gas de Gas Reusense va 
augmentar en un 10,79 % respecte a l’any anterior. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. 

Pàg.: 23. 
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l’increment de les fuites i per tant un augment de la pèrdua econòmica per aquest 

concepte.95 A més, la instal·lació d’impulsió de gas que es va posar en 

funcionament a finals de l’any 1962, va coincidir amb un augment del consum, no 

va permetre obtenir un perfecte rendiment d’aquesta innovació.96 Tots els 

esforços de les companyies gasistes per actualitzar-se van topar amb una 

economia pròpia debilitada. Les fuites de les diferents xarxes de les empreses 

tarragonines estaven en una situació similars a la de Reus, de tal manera que a 

Tarragona la pèrdua de gas era del 19,42 % de la producció, a Tortosa del 18,50 %, 

a Valls del 12,45 % i a El Vendrell, amb una xarxa en millors condicions, només del 

9,30 %. La situació, el 1962, era similar a totes les xarxes de les ciutats 

espanyoles.97  

 

La relació, creixement de la xarxa amb l’augment de clients, no mantenia una 

relació directa perquè depenia del nivell de saturació de la xarxa, es a dir, es podia 

créixer en nombre d’abonats i realitzar noves connexions a la xarxa existent, sense 

que s’incrementés la longitud de la xarxa. Realitzar noves connexions en la 

canonada preexistent era la millor manera de créixer, perquè necessitava una 

ínfima inversió per abonat.98 A més, quan més saturada estava la xarxa més 

rendibilitat se n’extreia, encara que tenia un límit amb el cabal de gas que la 

canonada pot subministrar. Es per això, que en ocasions es van substituir les 

canonades, per tal d’augmentar-ne el diàmetre o es va fer relligaments entre 

diverses canonades per tal d’incrementar el cabal de la xarxa d’una determinada 

zona.  

 

                                            
95

 Les fuites van passar del 13,95 % de la producció, el 1960, fins el 18,92 % del 1961. Datos estadísticos 

técnicos de la industria del gas, 1960 i 1961. 
96

 AGR: Llibre d’Actes, 1953-1969. Volum II. Acta de 22 de maig de 1963. Pàgs.: 10. 
97

 A Barcelona es superava el 20 % de pèrdues, a Madrid, tan sols un 9 %, a Màlaga, casi un 23 %, a Sevilla, 
més d’un 14 %, .... Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàgs.: 42-43. 
98

 Aquests paràmetres continuen actualment essent vàlids. 
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Durant l’any 1962, la xarxa reusenca va créixer un 3,3 %, amb un ritme molt 

inferior al de la ciutat veïna de Tarragona, que creixia demogràficament a una 

velocitat superior a la de Reus, de manera que les seves previsions d’increment del 

número d’abonats eren encoratjadores. A nivell provincial, la xarxa en 

funcionament va baixar perquè es va tancar la fàbrica de gas de Valls.99 Però les 

perspectives de Gas Reusense d’ampliació de la xarxa de distribució eren 

importants, perquè hi havien diverses peticions de subministrament de gas, per 

part d’algunes societats dedicades a la construcció d’immobles a la ciutat. Així que 

es va presentar l’avantprojecte de canalització de pressió, que s’havia d’instal·lar a 

la Riera de Miró i que havia d’arribar fins a la urbanització, en construcció, Crissa i 

a les construccions adjacents, més dos ramificacions per a les urbanitzacions del 

Niloga i del Barbany que beneficiarien als usuaris de la part alta de la ciutat. A 

finals de 1963, es va acabar la gasificació del barri de Niloga i la millora de la part 

alta.100 A més, es va instal·lar un segon impulsor per tal de cobrir la demanda del 

barri Fortuny i de les zones contigües, i  es va augmentar la capacitat dels altres 

dos impulsors que actuaven a la sortida general de la fàbrica, degut a l’increment 

del consum a les hores punta.101  

 

 

 

 

 

 

                                            
99

  Durant l’any 1962, a Tarragona la xarxa s’havia augmentat en 3.750 metres per tal de donar gas a 213 
abonats. A més estava previst canalitzar amb 11.000 metres, una zona d’expansió de la ciutat, per tal de 
donar gas a uns 700 nous abonats, amb un pressupost total a invertir de 4 milions de pessetes. Datos 

estadísticos técnicos de la industria del gas, 1962. Pàgs.: 7-9. 
100

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1958-1969. Actes de 9 de febrer, 16 de maig, 8 d’agost de 1962 i 24 
de gener, 18 d’abril, 13 de setembre 22 de novembre de 1963. Pàgs.: 71, 79, 83, 91, 97, 105 i 107. 
101

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1953-1969. Volum II. Acta 30 d’abril de 1965. Pàg.: 18. 
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EXPANSIÓ DE LA XARXA ENTRE L’INICI DEL SEGLE XX I L’ANY 1969.102 

 
                                            
102

 El plànol de Reus és de l’any 1987. GORT I JUANPERE, Josep Ma.  i Ezequiel: Reus la formació de una 

ciutat. Pàg.: 104. La xarxa ha estat extreta de l’AGN: Gas Reusense. Planos de las calles que la sociedad tiene 

canalizadas. 2 Volums. 
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El 1963, la xarxa de gas estava composada per 36.750 metres de canalització, amb 

33.850 metres que corresponien a Baixa Pressió i 2.900 metres a l’Alta Pressió103 

(en realitat era Mitja Pressió).104 Les dificultats de Gas Reusense no van impedir 

que, en el període 1958-1965, s’incrementés la xarxa de distribució en 6.382 

metres per tal de subministrar gas als edificis del barri Fortuny, de les 

urbanitzacions Pàmies i del barri Niloga, dels carrers de Mare Molas, del carrer de 

Font de Rubinat i del passeig de Prim. Aquesta expansió de la xarxa va ser el fruit 

d’una inversió de 9.000.000 de pessetes, realitzada per a l’adequació de les 

infraestructures i que havia significat una altra ampliació de capital.105 Va ser la 

última gran extensió de la xarxa, realitzada per la societat reusenca amb capital 

propi. A partir del 1964, l’estancament del ritme de creixement de la xarxa 

reusenca va contrastar amb l’augment de la xarxa a Tarragona, que tenia com a 

destí la gasificació de noves zones de la ciutat.106 Però, aquest alentiment del 

creixement, no va comportar que fos nul, perquè el 1967, la xarxa a Reus es va 

incrementar en 1.000 metres.107 Malgrat tot la distribució pel territori de la xarxa 

de gas no era l’únic factor que podia garantir el futur de l’empresa. Aquesta 

expansió havia d’estar unida amb un sistema de producció i de distribució de gas 

eficient, la qual cosa feia anys que no succeïa, com a conseqüència, tal i com es 

reflectia en les Actes de Gas Reusense de l’any 1966, de les penúries dels anys de 

la postguerra, i de l’envelliment de la xarxa i de la fàbrica de gas, amb una 

                                            
103

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1963. Pàgs.: 43. 
104

 La Baixa Pressió era realment baixa si la comparem amb la pressió de distribució d’altres fluids. El fet de 
distribuir amb aquesta pressió tan petita tenia el gran avantatge de que arribava, sense cap tipus de 
regulació, des de la canonada a l’aparell de consum de gas i en si mateixa representava un element de 
seguretat ja que les fuites eren de fàcil eliminació, al menys d’una manera provisional. La Mitjà Pressió (aquí 
senyalada com Alta Pressió) podia subministrar alguns consums importants, bàsicament, de caire comercial 
i industrial. Entre 2.000 i 4.000 mil·límetres columna d’aigua era la pressió interna de les canonades de gas 
de Mitja Pressió. Fins al finals del segle XX l’anell de Mitja Pressió que envoltava la ciutat de Reus estava 
formada, quasi totalment, per canonades de planxa asfàltica. 
105

 Dins d’aquesta inversió, també s’efectuaria les instal·lacions d’un forn CGE - que posteriorment 
s’ampliaria -, un gasogen Tully i el canvi integral dels antics comptadors. OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i 

el gas 1855-1985. Pàg.: 35 i AGN: Augment de capital de 24 d’agost de 1962. 
106

 Tan sols el 1966 la xarxa de Tarragona va créixer 2.500 metres. Datos estadísticos técnicos de la industria 

del gas, 1964, 1965 i 1966. 
107

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1967. Pàg.: 26. 
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depuració dolenta del gas que va generar obstruccions de tot gènere a la xarxa.108 

Era urgent canviar tant els sistemes de producció com els de distribució. Una 

vegada més calia emmirallar-se en La Catalana de Gas i adoptar les seves 

fórmules, les quals eren el reflex d’una tècnica i tecnologia que es produïa més 

enllà de les fronteres espanyoles. No es podria resistir gaire temps aquesta 

situació, havia arribat el moment de canviar o morir.  

 

La Catalana de Gas era la porta tecnològica més important de la indústria del gas a 

Espanya. Va ser la primera en aplicar els avenços tecnològics que després van 

adoptar la resta de societats, d’una manera més o menys ràpida.  La distribució de 

gas no era una excepció, i l’evolució amb els materials utilitzats van comportar 

noves aplicacions. El 1966, a La Catalana de Gas, va entrar en funcionament un 

nou sistema de transport de gas que treballava a 10 kg/cm3, que ara sí, era una 

xarxa d’Alta Pressió.109 Els avenços tecnològics de l’empresa barcelonina van 

arribar a Reus. La incapacitat econòmica de Gas Reusense per a l’actualització i la 

renovació tecnològica de les infraestructures de l’empresa, entre d’elles la xarxa, 

van fer que es llancés als braços de La Catalana de Gas, perquè no es volia que la 

indústria del gas desaparegués de Reus. Una de les primeres actuacions sobre la 

xarxa que va proposar, el Conseller Ramon Domingo i Guiu, per a la seva 

adequació va ser un estudi que determinés quines eren les necessitats de 

renovació, per tal de reduir les pèrdues per fuites i modificar el sistema 

d’alimentació mitjançant un cinturó de pressió que pogués repartir amb 

uniformitat les pressions per totes les zones de la ciutat, a mesura que 

n’augmentés el consum. Calia fer aquests treballs de comú acord amb la 

companyia barcelonina, per treure’n un bon profit, tenint en compte l’experiència 

d’aquesta última i el seu domini accionarial sobre l’entitat reusenca.110 Durant el 

                                            
108

 AGR: Llibre d’Actes Gas Reusense 1953-1969. Volum II. Acta 30 de juny de 1966. Pàg.: 22.  
109

 AGN: Memòria Balanç de Catalana de Gas. Exercici 1966. Presentada a la Junta General Ordinària de Srs. 
Accionistes el 7 de juny de 1967.  
110

 AGR: Llibre d’Actes Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 22 d’agost de 1967. Pàg.: 171. 
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1966, es van efectuar importants operacions de neteja i reparació de la xarxa de 

distribució. També, es varen substituir nombroses connexions de la xarxa a la finca 

dels abonats i es va aconseguir rebaixar les pèrdues per fuites de la xarxa,  en un 

10 %.111 Però, tot i el descens de les fuites, cal considerar que en proporció eren 

iguals i fins i tot superiors a les anteriors degut a què el gas que es perdia, produït 

a partir de naftes, era d’un poder calorífic superior al d’anys anteriors fabricats 

amb hulla a la vella fàbrica. Les solucions que es van adoptar com l’arranjament de 

la xarxa i el canvi del comptadors defectuosos, els va assumir La Catalana, degut a 

la incapacitat econòmica de Gas Reusense. Aquestes accions van generar 

problemes patrimonials que també calia solucionar.112 Durant els anys següents es 

va continuar amb la política de sanejament dels elements relacionats amb la 

distribució. Però aquestes accions a la xarxa, no van obtenir uns resultats 

imminents, perquè el 1967 les fuites de gas detectades a la xarxa i als comptadors 

es van doblar respecte les de l’any anterior. Es va passar d’unes fuites del 15,93 % 

a un espectacular 32 %, si tenim en compte que al conjunt de les fàbriques de la 

província l’índex era del 19,23 % i l’estatal de l’11,36 % de la producció.113 L’any 

1968, aquestes fuites a Reus, encara representaven un 20 % de pèrdua de la 

fabricació, mentre que la mitjana del conjunt de l’estat espanyol era del 14 % i la 

mitjana provincial del 18 %.114 Aquest increment va afectar de forma molt negativa 

als balanços dels dos exercicis, que es van tancar amb pèrdues.115 Des de 

l’acabament de la Guerra civil, l’assumpte de les fuites de gas era un problema 

sense resoldre: 

                                            
111

 Les pèrdues de gas a la xarxa, el 1965, va ser del 17,56 % i, al 1966, del 15,93 %. AGR: Llibre d’Actes, 

1953-1969. Volum II. Acta de 28 d’abril de 1967. Pàg.: 28. 
112

 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 27 de gener 14 de juny de 1968. Pàg.: 175 i 180. 
113

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1967. Pàg.: 44. 
114

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1968. Pàg.: 9 i 56. 
115

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1953-1969. Volum II. Actes de 26 d’abril de 1968 i 30 d’abril de 
1969. Pàgs.: 32, 33, 37 i 38. 
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Desprès d’un període d’un cert control sobre les fuites de gas, durant la dècada 

dels anys 50 i part de la dels anys 60, l’empresa va constatar que els alts índexs 

dels anys 67 i 68 eren l’efecte del mal estat de la xarxa, del procés iniciat de neteja 

de les canonades, d’una pressió més elevada en la distribució del gas per les 

arteries de la ciutat i del funcionament defectuós dels nous comptadors de gas, 

que poc temps abans havien substituït els antics, com a conseqüència de les 

variacions de les característiques del gas que en aquells moments se 

subministrava. A finals del 1968, l’Ajuntament va autoritzar a Gas Reusense perquè 

revisés la xarxa de distribució i pogués conèixer amb exactitud l’estat de la xarxa 

de gas, per tal de poder emetre gas amb més poder calorífic procedent de les 

noves instal·lacions de la nova fàbrica del Burgaret.116 

 

El 1969, la Catalana de Gas y Electricidad va adquirir la totalitat dels actius de 

fabricació i distribució de gas de l’empresa reusenca, Gas Reusense, i va iniciar la 

distribució de gas propanat, desprès de construir la nova fàbrica a la partida del 

                                            
116

 AHCR: Serveis Tècnics. Expedients d’obres, 1968. Expd.: 880. Autorització per la revisió de la xarxa de 
distribució de gas en els carrers de Reus.  
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Burgaret. A més, La Catalana va intensificar la penetració del gas al mercat 

energètic reusenc i va dedicar els seus esforços a millorar la malmesa xarxa de 

Reus.117 La preocupació era lògica perquè en produir gas de més poder calorífic, les 

fuites de xarxa es van fer més evidents quan es va netejar l’interior de les 

canalitzacions. Per posar remei en aquesta situació, es va contractar per segon cop 

un equip de l’empresa Sewering, perquè resseguís les canonades per tal de 

conèixer l’estat de la xarxa, perquè detectés les fuites i així poder fer la reparació 

corresponent i per altra banda, constatés el bon estat de les diverses obres de 

canalització realitzades.118 També, va regularitzar el sistema de distribució, 

mitjançant la construcció d’una xarxa d’Alta Pressió que havia d’eliminar els 

problemes de pressió als diversos sectors de la ciutat. Catalana de Gas y 

Electricidad va exercir completament la direcció tècnica de l’empresa. També, va 

dur a terme, en col·laboració amb el Patronato Local de la Vivienda, la gasificació 

del barri Gaudí. Tots aquests esforços per a la millora de la xarxa, van ser la 

constatació que els actius de Gas Reusense eren “de facto” de la societat gasista 

barcelonina.  

 

Davant del projecte de creació del nou barri Gaudí, a finals de 1968, Gas Reusense 

va sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització del projecte d’instal·lació d’una canonada 

de Mitja Pressió per poder realitzar amb garanties la distribució de gas en aquesta 

nova urbanització.119 El primer traçat que Gas Reusense va sol·licitar, el van 

rebutjar els Serveis Tècnics municipals perquè, malgrat que era el traçat més curt, 

van considerar que podia ocasionar problemes greus de circulació per l’interior de 

la ciutat i també que perjudicaria de forma considerable els paviments de les vies 

públiques que s’havien de travessar. L’Ajuntament va proposar un altre traçat, que 

                                            
117

 AHCR: Foment. Registre de Llicències d’obres, 1969. Expedient 495. Gas Reusense. Expedient Tècnic: 
Autorització per la revisió de la xarxa de distribució. Reus, 28 de juny de 1969. 
118

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 8 de maig de 1969. Pàg.: 196 i AHCR: Obras. 

Servicios Técnicos, 1969. Expd.: 495. Sol·licitud d’autorització per procedir a la revisió de la xarxa de 
distribució de gas per un equip especialitzat. Reus, 11 de juny de 1969. 
119

 AHCR: Serveis Tècnics. Expedients d’obres, 1968. Expd.: 890. Instal·lació i distribució de gas. Canonada de 
Mitja Pressió. 
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es pot veure al plànol anterior de l’ampliació de la xarxa entre el 1900 i el 1969, 

que oferia, no tan sols els avantatges al·legats sinó que proporcionava la 

possibilitat d’oferir el servei de gas a tota una nova zona de l’eixample. El projecte 

es va situar dins dels procés de tancament de les antiquades instal·lacions de la 

riera d’Aragó i la posada en marxa de la moderna fàbrica, que hauria de permetre 

a l’empresa l’extensió del subministrament a zones de la ciutat que encara no en 

gaudien. Així, s’augmentarien, a més, les possibilitats de servei de la xarxa de 

distribució que ja existia. A més, el canvi d’ubicació de la planta productora de gas 

permetria, sens dubte, nous plans urbanístics. Aquest projecte es va executar 

durant l’any 1969. L’extensió del perímetre urbà de Reus i de l’establiment de 

nuclis habitats a les zones allunyades des del casc antic, va obligar a l’empresa a 

replantejar el problema de la distribució de gas. Les seccions de moltes de les 

canonades que formaven, aleshores, la xarxa de Baixa Pressió existent, eren 

insuficients per subministrar adequadament les noves urbanitzacions, per la qual 

cosa va ser necessari una nova canonada, que en contacte directe amb la fàbrica 

en construcció, pogués atendre totes les necessitats previstes, en quantitat 

suficient i amb la pressió correcta. La canonada principal es va denominar Cinturón 

de Media Pressión i es va preveure que transportés gas a la pressió de 5.000 m.m. 

c/a.,120 per tal d’augmentar les possibilitats de subministrament de les zones ja 

canalitzades, que durant l’hivern de l’any 1968, havien incrementat el consum en 

un 30 %, amb relació a l’any anterior, per culpa de l’enorme difusió del sistema de 

calefacció a gas.  

 

La canonada que es volia construir havia d’unir amb el “feeder” de transport des 

de la nova fàbrica i travessar el carrer de l’Almirant Vierna. La canonada amb una 

pendent de 0,75 %,121 seguiria fins el creuament del carrer de Pere IV amb la via 

                                            
120

 Aquests 5.000 mil·límetres columna d’aigua corresponia a 0,5 Kilograms per centímetre quadrat (Kg/cm
3
) 

i aproximadament a 0,5 Bars. Un Kg/cm
3
 eren 10.000 m.m. c/a. 

121
 Cal recordar l’existència de sifons i canyes d’extracció de condensats per tal de recollir per posteriorment 

extreure els condensats que deixava el gas en el seu transcórrer per la xarxa.  
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del FFCC econòmic de Reus a Salou. Calia travessar la via fèrria a 1,80 metres de 

profunditat, en diagonal i degudament protegida. Al costat del transformador de 

FECSA, es va col·locar un sifó per a la recollida de condensacions. Després, s’havia 

de travessar la carretera de Reus a Salou, a l’alçada del mateix carrer amb un 

desnivell de 0,5 % en direcció al sifó. També, calia creuar a 1,40 metres la 

canonada que alimentava el barri Fortuny i es va situar un segon sifó en aquest 

punt. Les rases es podien excavar a màquina en els trams de menor densitat de 

serveis soterrats. El creuament de la plaça d’Isabel Basora (la Pastoreta) es va 

realitzar de banda a banda pel bell mig de la plaça, després d’haver estudiat la 

possibilitat de diversos traçats per ambdós costats de la plaça, però els serveis 

existents i la necessitat de deixar pendents per a la recollida de l’aigua condensada 

dins de les canonades en diversos sifons, va aconsellar – també pel cost més reduït 

- passar pel mig de la plaça. Abans de creuar aquesta plaça, es va dur a terme el 

projecte d’una Cambra Reguladora de pressió soterrada, que baixés els 5.000 m.m. 

c/a. (Mitjà Pressió) a 100 m.m c/a (Baixa Pressió). Des del passeig de Prim, es va 

arribar a la plaça de Pius XII (de les Oques) sense obstacles considerables. Al 

passeig de Prim, una vegada creuat el carrer de Riudoms, es va instal·lar una altra 

Cambra Reguladora. A la plaça de Pius XII (de les Oques), es va passar la canonada 

per la vorera esquerra, es va travessar el carrer de Calvo Sotelo, fins arribar al 

Cinturón que ja estava construït al passeig de Mata fins al carrer de Garcia Morato. 

Es va projectar i realitzar una altra Cambra Reguladora de pressió a l’últim tram del 

passeig de Sunyer. Al creuament del passeig de Sunyer amb el passeig de Mata, es 

va instal·lar una bifurcació amb una canonada de 150 mm, de diàmetre per 

enllaçar amb una antena a la urbanització Gaudí, per Nuñez d’Arce (Avinguda dels 

Jocs Olímpics), pas del túnel de RENFE per arribar, seguidament, al barri Gaudí. 

 

El Cinturón de Media Presión va enllaçar amb el tram construït al carrer de Garcia 

Morato i va baixar per la vorera dreta, envers el sud fins a la urbanització Niloga, 

on estava previst instal·lar una altra Cambra de Regulació de Pressió. Estava 
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previst, en una futura segona fase, la substitució de la canonada d’uralita de 125 

mm per una altra d’Acer-asfaltat de 200 mm de diàmetre, per completar el 

Cinturón que havia d’acabar a la sortida de l’antiga fàbrica. Des del Cinturón, es 

van connectar el carrer de Gaudí, el carrer de Sant Joan fins a la canonada de la 

plaça de Prim, el carrer de Misericòrdia i l’avinguda Camí Morales fins la canonada 

del carrer de Balmes. A mesura que es captessin nous abonats, es continuaria amb 

el pla de millores de la xarxa. En diferents punts de la xarxa, calia construir pous 

per a la comprovació de la pressió, amb la finalitat d’aconseguir un coneixement 

total de la modulació horària de la demanda i poder variar la pressió de servei a 

cada zona, d’acord amb el consum.  

 

Les Cambres de Regulació de Pressió tenien com a característiques principals: dues 

línies de regulació en paral·lel,122 cadascuna comptava amb 2 vàlvules de 

tancament, un filtre i un regulador amb vàlvules de seguretat incorporada. Els 

reguladors de les cambres situades a l’antiga fàbrica i al passeig de Sunyer, tenien 

una capacitat de 1.000 metres cúbics normal hora (Nm3/h) amb una pressió 

d’entrada de 2.000 mm c/a i de sortida de 100 mm c/a. Els reguladors de la plaça 

d’Isabel Basora (la Pastoreta), del passeig de Prim i de la urbanització Gaudí eren 

de 500 Nm3/h amb la mateixa pressió del gas a l’entrada i a la sortida que les 

anteriors.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
122

 Una línia era la principal de regulació, la que estava en funcionament en condicions normals i l’altra 
secundària, que actuava quan ho deixava de fer la principal, per qualsevol problema tècnic o simplement 
per realitzar tasques de manteniment. No funcionaven en paral·lel.  
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                                                                                        Filtre                               Ventilació superior 
                                    Vàlvula     Regulador                               Vàlvula 
 
 
 
 
 
 
                                                                
      ← Sortida gas                                          By Pass                                                       Entrada gas    
 
                                                                Reixeta desguàs 
 
 
 
 
 
                                    Vàlvula    Regulador                                 Vàlvula 
                                                                                        Filtre                                                ←Paret recinte                                                              
     Ventilació inferior 
 
 

Plànol de planta d’una Cambra de Regulació soterrada a instal·lar en el  
projecte del Cinturón de Media Presión. 

 

 
 

                                                                      Tapa accés Cambra de Regulació 
                                                                                                ↕                                 Nivell del carrer 

 
 

                                                                                                          Vàlvula By Pass          
                                                                          
                                                                   Regulador de Pressió                                      Ventilació superior 
                                                         Vàlvula                                       Filtre         Vàlvula 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Desguàs 

 
 
 
 

Plànol de perfil (secció) del recinte d’una Cambra de Regulació soterrada a instal·lar en el  
projecte del Cinturón de Media Presión.
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 AHCR: Serveis Tècnics. Expedients d’obres, 1968. Expd.: 890. Instal·lació i distribució de gas. Canonada de 
Mitja Pressió. 
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Es van escollir, per a la realització del projecte, tubs Tomàs qualitat TM. Cada tub 

tenia 4,08 metres de longitud i 200 mm de diàmetre interior, de planxa d’acer 

protegida a l’interior per un bany de plom i a l’exterior per una capa d’asfalt.124 Les 

unions entre els tubs eren pel sistema mascle – femella. Les superfícies de 

contacte entre mascle i femella, mesuraven 5 centímetres d’altura, recoberts amb 

una barreja de plom i antimoni molt mal·leable; els tubs s’unien els uns amb els 

altres, per percussió, amb una junta d’una estanquitat perfecta fins a una pressió 

de 20 Kg/cm3.125 Una vegada col·locats els tubs, en trams de 80 o 100 metres, es 

comprovaven les juntes mitjançant una prova pneumàtica de fins a 4 Kg/cm3 de 

pressió, es repassaven els tubs amb un bufador allí on s’hagués produït alguna 

esquerda de la capa d’asfalt i es tapaven les juntes i les imperfeccions amb brea. 

Després es protegien amb cinta adhesiva plàstica totes les juntes. La rasa on 

s’havia d’instal·lar la canonada tenia una amplada de 0,60 metres i una profunditat 

mínima d’1 metre sobre el tub. Una vegada practicada, es refinava i compactava la 

base de la canonada, d’acord amb el desnivell requerit per a la recollida de les 

aigües internes. Es col·locava després amb terra solta no pedregosa, es recalçava i 

es compactava la terra del tapat, en capes de 20 centímetres de gruix fins a la 

superfície, on Gas Reusense reposava el paviment fins a deixar-lo en l’estat 

originari en que es trobava abans de realitzar l’excavació i en condicions per 

superar la inspecció dels Tècnics municipals. Aquest sistema d’obertura, tapat i 

reposició de les rases era igual, o molt similar a la manera que des de l’inici, el 

segle XIX, es va canalitzar per al subministrament de gas la ciutat. 

 

El pressupost de l’obra va ser de 2.346.300 pessetes i la nova canalització de 3.010 

metres, que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament amb l’exempció dels 

                                            
124

 La capa exterior d’asfalt estava blanquejada a la fi de limitar dins del possible els moviments de la caixa 
protectora, degut als canvis de temperatura durant el seu emmagatzemant. Ídem.   
125

 Per facilitar la introducció d’un tub en l’altre, es recobria mascle i femella, desprès de netejats i revisats 
per evitar raspadures indesitjables, amb un greix especial i una cinta de cotó es col·locava sobre el mascle 
en disposició semitòrica. Ídem. 
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drets municipals.126 La execució d’aquesta obra va donar pas, durant el 1969, a un 

control total i efectiu, tan tècnic com econòmic, de La Catalana de Gas sobre els 

actius del gas canalitzat de Gas Reusense. Durant l’any 1969, es va dur a terme 

aquest projecte que va permetre, mitjançant 6 cambres de regulació, mantenir la 

xarxa a una pressió adequada. L’any 1970, gran part de la xarxa de distribució era 

de ferro fos i, s’estava en la fase de substitució i d’ampliació, per tal d’atendre els 

4.104 abonats de la companyia.127 En aquells moments, era evident que existia la 

necessitat d’atendre quantes demandes de gas s’efectuessin, mitjançant les 

ampliacions oportunes de la xarxa. Una part important, de l’increment de la 

canonada de gas instal·lada als quatre municipis de la província amb 

subministrament de gas, entre els anys 1968 i el 1969, va correspondre a Reus i 

com a resposta a les actuacions del Patronato Local de la Vivienda. Al projecte 

anterior d’ampliació de la xarxa, s’hi va afegir més d’un quilòmetre que 

correspondria al “feeder” de 250 mm. de diàmetre d’unió entre les noves 

instal·lacions de la partida Burgaret amb la sortida de la fàbrica vella, en total 

s’incrementaria la xarxa en 4.319 metres mentre que Tarragona, també en ple 

procés d’expansió, va ampliar les seves canalitzacions de Baixa Pressió amb 2.509 

metres.128 Entre aquest dos anys, la ampliació de la xarxa a la província, va ser 

d’uns 6 quilòmetres i la longitud total era de gairebé 100 quilòmetres.129  

 

Totes aquestes millores i l’expansió de la xarxa no les hauria pogut assumir Gas 

Reusense i va ser un altre dels factors, conjuntament amb el canvi de la producció 

                                            
126

 Les 3 Cambres Reguladores que s’havien de situar immediatament tenien un valor de 450.000 Pts. 
(150.000 cadascuna); els 2.230 metres lineals de canonada a raó de 630 Pts/metre costaven 1.404.900 Pts.;  
les millores en la xarxa: 220 metres lineals al carrer de Gaudí, 400 m al carrer de Sant Joan i 160 metres en 
el carrer de Misericòrdia valien en  total 491.400 Pts. Ídem. 
127

 SERRAT i BIARNES, Ramon: CATALANA en las ciudades de España. Reus y el gas. Pàgs.: 17-18. Article cedit 
per Joan Mas Escoda. No s’ha pogut localitzar la publicació. 
128

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1968. Pàg.: 28. 
129

 De les quatres ciutats de la província que subministraven gas ciutat, Reus i Tarragona posseïen les xarxes 
de gas més extenses. Les altres dues ciutats Tortosa i Vendrell tenien una xarxa considerablement més 
curta, entre els 10 i el 15 quilòmetres cadascuna. L’increment de la xarxa als anys 60 a la província es va 
deure, especialment a Tarragona i Reus per aquest ordre, que va passar de tenir uns 76.000 metres a l’any 
1960 als 98.000 metres el 1969. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. Pàg.: 42 i Datos 

estadísticos técnicos de la industria del gas,1969. Pàg.: 32. 
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obsoleta, que varen fer que el capital local abandonés la producció i 

subministrament de gas. L’actuació de La Catalana de Gas sobre la xarxa es va 

contemplar com part del projecte de canvi de gas a la ciutat de Reus, la substitució 

de gas fabricat amb hulla pel de l’aire propanat. Les obres realitzades a partir 

d’aquest projecte, presentat a l’Ajuntament el gener de 1969, eren les respostes a 

un estudi de l’estat general i la capacitat de la xarxa, una millora del servei i una 

previsió de futur. A principis de 1970, la xarxa de gas de Reus tenia 5.116 metres 

de canonada de Mitja Pressió i 40.620 metres de canonada de Baixa Pressió. Des 

de l’any 1963, l’estructura de distribució de Mitja Pressió va créixer uns 2,2 

quilòmetres i la de Baixa Pressió, uns 6,8 quilòmetres. Durant el 1970, la xarxa es 

va incrementar en 1.634 metres i es va apropar als 50 quilòmetres. Dins d’un pla 

de saturació de la zona urbana, era d’esperar que els nous vinguts a la ciutat de 

Reus abandonessin les zones suburbials que havien sorgit en els últims anys, i 

s’apropessin al perímetre ja urbanitzat i d’aquesta manera accedir i utilitzar 

l’energia del gas. Es pretenia, en poc temps, subministrar gas a la majoria dels 

60.000 habitants que tenia la ciutat de Reus.130 

 

En definitiva, l’expansió històrica de la xarxa a Reus va dependre, exceptuant els 

últims anys de producció de gas, dels diversos contractes realitzats per Gas 

Reusense amb l’Ajuntament, a la demanda comercial i industrial i a la consolidació, 

sobretot a partir de les primeres dècades del segle XX, del mercat domèstic. 

Aquesta expansió la va sustentar el compromís capitalista del seus accionistes que 

varen sufragar, mitjançant ampliacions de capital, el creixement de la xarxa i la 

creació i l’adequació de les infraestructures productives de l’empresa. La xarxa va 

créixer com a resultat de l’intent, d’una empresa local, de satisfer les demandes 

energètiques dels ciutadans de Reus. Com a conclusió tècnica sobre els materials 

emprats amb les canonades de gas entre el 1854 i 1969, podem afirmar que es van 

basar, en essència en tres tipus diferents, la fosa gris, la planxa asfaltada del tipus 

                                            
130

 SERRAT i BIARNES, Ramon: CATALANA en las ciudades de España. Reus y el gas. Pàgs.: 17-18.  
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Tomàs i el plom. La xarxa de gas, com a signe del desenvolupament de la indústria 

de gas al territori, es va convertir a finals del segle XX en un fet estructural, que 

depenia d’infraestructures més globals i sòlides. La vista en el futur estava posada 

en el gas natural que permetia eliminar les fàbriques de producció de gas i una 

major rendibilitat en el subministrament. Les xarxes locals havien d’estar 

connectades a una xarxa general que portés el fluid fins a la porta de les ciutats. 

Així, la xarxa entesa com a símbol de l’evolució i de la revolució energètica que es 

va donar, van fer que a partir de la dècada dels 60 del segle XX, les indústries de 

gas catalanes es van plantejar com els hi havia d’afectar el pas pel territori 

espanyol del gasoducte que havia de transportar el gas natural des del Sàhara a 

través del litoral llevantí.131 Però, cal remarcar que, tal com ens ho demostra el cas 

de Gas Reusense, la introducció del gas natural va basar el seu èxit en les xarxes de 

distribució que s'havien començat a desenvolupar en el segle XIX.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
131

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Actes de 8 d’abril, 4, 7 i 30 de novembre de 1960. Pàgs.: 
34 i 44-46. 
132

 SUDRIA, Carles: Notas sobre la implantación y el desarrollo de la industria del Gas en España, 1840-1901. 

Revista de Història Econòmica. Any I, núm.: 2. Any 1983. Pàg.: 99.  



6. La xarxa de gas com a infraestructura de distribució.  Pàgina 374 

 

 

 

6.2. Instal·lacions particulars de gas a Reus. 

 

Considerem com instal·lació particular de gas, el trajecte que discorre entre la 

xarxa de distribució i l’aparell del consum. Aquest trajecte es divideix en diverses 

parts. Així, la primera part és la canalització de gas compresa entre la xarxa de 

distribució i la clau d’escomesa (o aixeta de ramal), que hi està inclosa en el 

denominat ramal o punt de servei. La segona part de la instal·lació particular o 

receptora és el conjunt de conduccions, elements i accessoris compresos entre la 

clau d’escomesa, que n’està exclosa, i les claus de connexió d’aparell, que estan 

incloses. Per tant quedaven fóra de la consideració d’instal·lació particular, els 

aparells de gas. 

 

Tal com es veu al full de càlcul de les instal·lacions particulars, utilitzats per Gas 

Reusense i editat per La Catalana, de l’aixeta de ramal s’arribava al comptador de 

gas, què abans tenia una vàlvula. Després del comptador, la instal·lació discorria 

cap a l’interior de l’habitatge i abans d’entrar dins d’ell s’instal·lava una altra 

vàlvula de tall, en l’esquema anomenada “Espita de paso al piso”. Una vegada dins 

de l’habitatge, la instal·lació discorria fins arribar als diferents aparells de gas 

instal·lats, que tenien una altra vàlvula de tall anomenada d’aparell. Les 

instal·lacions particulars de gas podien ser individuals i col·lectives i la distribució 

normal de les  instal·lacions eren tal i com es veu a les taules següents. 

 

La propietat de la instal·lació podia ser de l’abonat, de la companyia o també podia 

estar finançada, de vegades va passar amb els aparells de gas, per les companyies 

subministradores, en aquest cas Gas Reusense. 
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Full de càlcul d’instal·lacions particulars individuals.
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 Full creat l’any 1945 a Barcelona. Extret del Cursillo sobre utilización del gas. Barcelona, abril de 1963. 
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Esquema d’instal·lació de comptadors als habitatges particulars.
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 Ídem. 
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El finançament de les instal·lacions era una política comercial de l’empresa per tal 

de facilitar la introducció del gas al mercat energètic domèstic. El cost de la 

instal·lació, molt més elevat que la del butà, era un obstacle per a l’accés en 

aquesta energia per part de les rendes més modestes dels habitants de la ciutat. 

Aquesta política de finançament es va basar, en moltes ocasions, en un lloguer a 

llarg termini, fins que la instal·lació passava a ser propietat dels abonats. El volum 

de diners invertits en aquest aspecte, va créixer d’una manera important a partir 

dels anys 50 del segle XX i va augmentar amb espectacularitat a partir dels anys 60, 

si tenim en compte l’elevat cost del procés de canvi de comptadors.  

 
Dades extretes de l’AHT: Declaració de Balanços de Gas Reusense, 1901-1968. 
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TERCERA PART: GAS REUSENSE I L’ELECTRICITAT. 
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7. L’ELECTRICITAT COM ALTERNATIVA ENERGÈTICA AL GAS. 

 

7.1. Naixement de l’electricitat com a nova energia.  

 

L’electricitat com a simple fenomen natural ja era coneguda des de l’Antiguitat 

clàssica. Però, van passar molts segles perquè l’estudi d’aquest fenomen deixés el 

seu nivell anecdòtic. L’any 1600, l’anglès William Gilbert va dividir alguns materials 

segons si s’electrificaven o no per fregament i va prendre la paraula electró, que en 

grec significa ambre, per definir la propietat dels cossos coneguda com electricitat. 

L’any 1672, el físic alemany Otto von Guericke desenvolupà la primera màquina 

electrostàtica que podia produir fluxos continus d’electricitat. Poc desprès, Francis 

Hauksbee va demostrar que els objectes carregats d’electricitat es podien repel·lir 

mútuament i també que es podien atraure. El 1729, Stephen Gray va fer una gran 

aportació al distingir entre conductors i no conductors. En aquest procés de 

descobriments continuats trobem altres importants aportacions com la de John 

Canton, un aprenent de teixidor, que el 1754 va establir les bases quantitatives 

d’aquesta ciència, quan va dissenyar un instrument per mesurar l’electricitat, basat 

en la repulsió de boles de medul·la d’igual càrrega suspesa de fils. Aquest 

important instrument el va normalitzar Alessandro Volta. Al període anterior 

pertanyen els treballs del rebel americà, Benjamin Franklin, que va estudiar 

l’electricitat atmosfèrica. Franklin va suggerir que hi havia un únic fluid 

responsable de les propietats elèctriques de la matèria. Un excés d’aquest fluid 

produïa electricitat positiva i un defecte, electricitat negativa. Durant la segona 

meitat del segle XVIII, els físics es van dedicar a estudis quantitatius de les forces 

electromagnètiques.  

 

A Itàlia, als voltants del 1800, també es varen realitzar altres investigacions 

importants. Els experiments de Luigi Galvani sobre la contracció muscular de les 

potes de la granota, que ell per equivocació va atribuir a una forma especial 
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d’electricitat animal, varen atreure l’atenció de Alessandro Volta, qui va demostrar 

que l’origen de l’electricitat en aquests experiments era, de fet, el contacte entre 

dos diferents metalls submergits en una solució. Aquest va ésser l’origen de la pila 

voltaica. De molta importància immediata per al desenvolupament de la indústria 

de l’electricitat va ser la descripció, pel físic danès H. C. Oersted, del camp 

magnètic que envolta a un conductor quan el recorre un corrent elèctric. Gairebé 

al mateix temps, A. M. Ampère, a París, va proporcionar a aquesta observació una 

base quantitativa, perquè va establir la relació entre la força del camp magnètic i la 

del corrent elèctric que el produeix. També, es va demostrar que el moviment d’un 

conductor continu en un camp magnètic fa que sigui recorregut per un corrent 

elèctric. De tal forma, que va establir la relació fonamental que existeix entre 

electricitat i magnetisme, però quedava per donar el pas més important que 

suposava obtenir d’aquesta relació un resultat pràctic: aquest pas el donaria 

Michael Faraday que l’any 1831, amb una demostració pràctica de la inducció 

electromagnètica. Aquest pas va significar la clau per al naixement de la indústria 

elèctrica. En aquest sentit es pot establir que, per primera vegada, la ciència va fer 

una gran aportació a la tecnologia quan fins aquell moment era a l’inrevés. Així, la 

indústria elèctrica era una excepció i una conseqüència directa de les 

investigacions científiques, de manera que es pot establir amb seguretat la data de 

transició de l’electricitat com a ciència experimental a l’electricitat com a indústria 

de plena utilitat.1 Molt poc de temps després de les conclusions de Faraday, ja es 

van fabricar generadors electromagnètics per vendre al públic. 

 

Des d’aquest moment, la història del desenvolupament de la indústria elèctrica, 

durant el segle XIX, es pot ressenyar sota tres apartats generals: la producció, la 

distribució i la utilització.2 Des d’un bon començament, s’efectuen importants 

processos de recerca de mètodes mecànics per a la generació d’electricitat com a 

                                            
1
 DERRY, T.K.; WILLIAMS, Trevor I.: Historia de la Tecnologia. Desde 1750 hasta 1900 (2). Volum III. Siglo XXI 

de España editors. Edició Madrid, 1990. Pàg.:893. 
2
 DERRY, T.K.; WILLIAMS, Trevor I.: Historia de la Tecnologia... Pàg.: 895-897. 
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font de calor, llum i energia.  El primer generador mecànic es va exposar a París, 

menys d’un any després que Faraday fes la demostració pràctica de la inducció 

electromagnètica, per un fabricant de instruments, Hippolyte Pixii. Però abans de 

passar un altre any, es va exhibir a Cambridge, en una reunió de la British 

Association for the Advancement of Science, una maquina on s’emprava el principi 

oposat, es a dir, bobines giratòries i un imant fix; el mateix sistema que s’utilitzaria 

de manera general. El 1834, com a molt tard, ja es fabricaven en Londres, destinats 

al comerç, generadors de bobines giratòries. 

 

Els primers generadors varen produir corrent altern: o sigui, la direcció del flux 

elèctric canviava constantment, amb una freqüència que depenia de la velocitat 

amb què es feia girar la màquina. Això es va considerar un gran desavantatge, però 

cap a finals de segle es va verificar que per a l’ús a gran escala del corrent altern 

tenia grans avantatges sobre el corrent continu.3 Però, el problema que significava 

convertir el corrent altern en continu es va resoldre mitjançant la invenció d’un 

commutador mecànic: un commutador dissenyat per Ampère que es va instal·lar 

en un dels primers generadors preparats per Pixii. El 1856, Werner von Siemens va 

obtenir una patent provisional d’un induït perfeccionat, que seria molt utilitzat 

malgrat que generava tanta calor – que representava un desaprofitament 

d’energia – que en màquines de grans dimensions es feia necessari un sistema de 

refrigeració per aigua. De molta més importància, per les seves conseqüències 

pràctiques, van ser les dinamos Gramme, presentat en 1870 per Z. T. Gramme, 

dissenyades principalment perquè les mogués una màquina de vapor, podien 

proporcionar corrent sense interrupció i sense rescalfament. En pocs anys es va 

generalitzar el seu ús. L’induït Gramme el varen perfeccionar Emil Bürgin a Basilea, 

R. E. B. Crompton a Anglaterra i l’enginyer suec Jonas Wenström. A Alemanya, la 

Companyia Siemens & Halske va respondre al desafiament que representava el 

disseny de Gramme.  

                                            
3
 Aquest sistema seria el que aplicaria Gas Reusense. 
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Mentrestant, calia desenvolupar els punts de llum i la seva relació amb els 

generadors elèctrics. Les possibilitats de les làmpades d’arc per a la il·luminació de 

carrers i de grans edificis, i més particularment les làmpades de incandescència 

Edison i Swan per a usos domèstics – junt amb les creixents necessitats de la 

indústria -, havien fet necessari la construcció de generadors d’energia elèctrica de 

considerables dimensions.   

 
Reproducció dels dos tipus casquets de les làmpades d’incandescència que 

 significaren un gran avenç en les aplicacions elèctriques.
4
 

 

Una qüestió encara no estava resolta: la controvèrsia entre el corrent altern i el 

continu. En molts casos els primers generadors es consideraven poc satisfactoris, 

degut a que proporcionaven corrent altern, i havia que usar commutadors, que 

eren una font contínua de problemes, en cas de necessitar corrent continu, com, 

per exemple, succeïa amb l’electroquímica. En la dècada de 1880, per altre part, es 

va comprovar cada vegada més que la corrent alterna era més adequada. Un dels 

factors més importants, que va beneficiar al sistema de corrent alterna, era, que 

en conduccions a llarga distància, les pèrdues d’energia eren molt menors amb els 

alts voltatges que quan s’utilitzaven voltatges baixos, i per raons tècniques els 

generadors de corrent continu d’alt voltatge presentaven grans dificultats de 

construcció. La conversió d’un corrent altern d’alt voltatge a un voltatge menor pel 
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seu ús ordinari s’efectuava fàcilment mitjançant un transformador. Per altra 

banda, l’acoblament d’alternadors a les centrals elèctriques produïa grans 

dificultats pràctiques. La discussió va donar un gir decisiu en favor del corrent 

altern, quan el 1893 George Westinghouse el va adaptar als primers generadors 

hidroelèctrics, instal·lats a les Cascades del Niàgara. Tot i així, es varen instal·lar 

una gran quantitat de centrals de corrent continu.  

 

A mesura que els avenços en la indústria elèctrica es van consolidar, van agafar 

empenta la idea, abans implantada per la indústria del gas, què el futur no residia 

en la producció individualitzada, sinó en la distribució a partir de grans fàbriques 

centrals. Però la necessitat d’una constant innovació elèctrica es feia 

imprescindible, perquè sobre la marxa s’havien de solucionar un seguit de 

mancances que es varen detectar en la tecnologia i en la capacitat de resposta a 

l’increment de la demanda. Mentrestant, la demanda elèctrica creixent va ésser la 

causa què l’atenció es dirigís cap a les possibilitats d’utilització d’una de les més 

antigues fonts d’energia mecànica, la roda hidràulica. La primera gran instal·lació 

hidroelèctrica – dissenyada per a tenir una capacitat final de 200.000 cavalls de 

vapor – es va començar a instal·lar al Niàgara, el 1866. Malgrat que els sistemes 

hidroelèctrics, van adquirir cada vegada més importància, el seu funcionament 

necessitava d’una excepcional combinació de condicions locals i, per regla general, 

una considerable inversió de capital.5 A finals del segle XIX, les màquines de vapor 

alimentades per carbó constituïen encara la primera font d’energia i no la més 

barata, en les centrals elèctriques. Fins que l’energia elèctrica no va poder salvar 

amb solvència les grans distàncies, en molts casos, entre el punt de producció i el 

de consum, va ser el carbó la matèria primera que va fer moure els generadors per 

produir electricitat. Reus n’es un clar exemple. 

                                                                                                                                    
4
 ESPÍN ESTRELLA, Antonio i CORDEIRO, Manuel R.: Introducción a la historia del alumbrado: Del aceite a la 

incandescencia. Impremta Santa Rita. Granada, 2001. Pàg.: 138. 
5
 Aquesta era una situació que no es donava a Reus i a tot el Camp de Tarragona: ni condicions locals, ni 

suficients capitals inversors. 
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7.2. Competència directa amb la producció de gas. 

 

Va aparèixer l’electricitat dins un marc d’avanç tècnic i tecnològic en la recerca de 

nous camins per al benestar humà. Durant el segle XIX i a principis del segle XX, 

tota Europa Occidental viu un nou esperit, aventurer i somniador. A Catalunya 

apareixen iniciatives agosarades i imaginatives, d’idees pioneres que es 

desenvolupen durant el segle XX i, que encara no s’han assolit plenament a l’inici 

del segle XXI. Dins d’aquest context, i com a exemple, trobem tot un seguit 

d’experiències, algunes de procedència reusenca. L’any 1905, des de Reus, es 

planteja l’aprofitament de la força del mar per a la producció elèctrica segons els 

procediment Fortuny, una teoria que es va recollir en el llibre editat a Reus el 1908 

per la impremta Navàs amb el nom de Hidrodyna - que era el nom del motor, de la 

turbina marítima -.6 Aquesta experiència de l’aprofitament de l’onatge per generar 

força no era única, tenia com antecedent, el Marmotor Fortuny de menors 

prestacions. En aquest llibre, també, es va intentar demostrar els avantatges sobre 

les instal·lacions que aplicaven la força a través de les màquines de vapor, motors 

de gas pobre i els motors hidràulics. Però aquesta experiència reusenca no va tenir 

èxit.7 

 

En aquest context d’innovació i quan encara el gas no havia arribat a tots el racons 

de la ciutat de Reus perquè a la perifèria l’enllumenat era d’oli o de petroli, va 

aparèixer una nova tecnologia lumínica: la electricitat produïda tèrmicament. A les 

ciutats europees més importants, l’enllumenat públic mitjançant l’electricitat va 

començar en els primers moments, d’una forma experimental, però va significar 

un toc d’atenció a un negoci que, ben just, s’acabava de consolidar.8 Amb rapidesa, 

l’electricitat va arribar a Barcelona i des d’aquí a la resta de Catalunya. Era un 

                                            
6
 Aquesta turbina va ser patentada amb el número 41.789. AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric. 

1896-1917. 1er Lligall. 
7
 Diario de Reus, 1 de desembre de 1907 i 19 d’abril de 1908; FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... 

Tom VIII. Pàg.: 362. 
8
 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. 1841-1933. Pàg. 309. 
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moment, en què Catalunya es trobava en un medi social, econòmic i tècnic 

acollidor per a la recepció de la nova tecnologia. També, existia un dinàmic 

ambient intel·lectual, preocupat pel desenvolupament de la ciència i la tècnica. 

Una sèrie d’institucions acadèmiques o del seu voltant recollien les innovacions en 

aquest camps: la Universitat, l’Acadèmia de Ciències, l’Escola de Enginyers 

Industrials i altres institucions de grau superior i mitjà. En un altre nivell, també, 

foren importants en la difusió dels coneixements tècnics del gas i l’electricitat els 

instal·ladors, muntadors i obrers especialitzats.9 Com a tret principal, la tecnologia 

de l’electricitat va gaudir un caràcter internacional, la qual cosa va crear una 

veritable comunitat de científics i tècnics que es comunicaven de seguida les idees 

i les innovacions en el camp de l’electricitat. Catalunya i Espanya participaven 

d’aquesta comunitat encara que les aportacions i el desenvolupament tècnic va ser 

més limitat.10 S’ha de tenir en compte, que igual que va passar amb la indústria del 

gas, la incorporació de tècnics estrangers va ésser molt positiva i a més es va fer 

imprescindible per a un país molt poc desenvolupat tecnològicament. La necessitat 

tecnològica i intel·lectual explica que Catalunya, fins i tot durant el segle XIX, 

adoptés les innovacions més importants que es van produir al món occidental. Una 

demostració clara d’aquest fet, es troba a Barcelona on es van utilitzar les 

màquines Gramme poc temps desprès de la seva presentació a l’Exposició de 

Viena de 1873 . En aquest ordre de coses, la celebració a França, l’any 1902, del 

primer congrés sobre la hulla blanca11 va ésser contemporani a les primeres 

experiències d’explotació dels recursos hidroelèctrics del Pirineus.12 El 1908, el 

pantà de Riudecanyes estava en plena construcció. Les expectatives que va oferir 

la hidroelectricitat a Espanya va ser, des d’un primer moment, molt optimistes.13  

                                            
9
 CAPEL, Horacio: La eletricidad en Cataluña, una historia por hacer. Conclusiones de “Las Tres Chimeneas. 

Implantación industrial, cambio tecnológico y transformación de un espacio urbano barcelonés. Barcelona, 
FECSA, 1994, 3 vols. Vol. III. Pàgs.:165-216. 
10

 Ídem. 
11

 Nom amb que es va designar a la producció hidroelèctrica. 
12

 CAPEL, Horacio: La eletricidad en Cataluña, una historia por hacer. Conclusiones de “Las Tres Chimeneas. 
Implantación industrial, cambio tecnológico... 
13

 Veure l’article Nuestra potencia hidráulica publicat a Diario de Reus el 21 d’agost de 1908. 
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A Espanya, l’electricitat, com a negoci energètic, es va introduir amb molt poc 

retard respecte als països pioners. L’any 1882 es va constituir a Barcelona la 

primera companyia elèctrica de servei públic, la Sociedad Española de Electricidad, 

i el seu exemple el van seguir un gran nombre de d’empreses de diverses 

dimensions i orígens. La passió que va despertar l’electricitat, s’ha d’entendre dins 

del context de la baixa implantació de la industria del gas d’hulla a l’estat espanyol. 

Però aquesta diferència entre el diferent grau i velocitat d’implantació d’aquestes 

dues energies, també s’ha de cercar en el diferent grau de creació 

d’infraestructures beneficiades per ajudes institucionals, la universalització de 

l’enllumenat elèctric i, amb poc temps, la gran inversió de capitals estrangers. 

S’afirma que gran part dels espanyols van passar directament de la llum d’oli a la 

bombeta elèctrica sense transitar, com la majoria dels europeus, per les làmpades 

de gas.14 Però, aquesta afirmació necessita una matisació, la majoria de ciutats 

espanyoles d’una certa importància van disposar d’una fàbrica de gas i van gaudir 

del seu subministrament, de manera que la transició de l’oli a l’electricitat va tenir 

un estadi intermedi que va ser l’enllumenat de gas, que almenys va tenir una 

durada de mig segle, de la segona meitat del segle XIX a inicis del segle XX. 

L’enllumenat de gas va ésser un servei de caràcter urbà. De la mateixa manera, es 

veritat que l’enllumenat elèctric es va universalitzar amb rapidesa, encara que 

alguns pobles i ciutats van crear, abans de l’arribada de l’electricitat, estructures 

per substituir l’enllumenat d’oli mitjançant el petroli, l’esquist i l’acetilè.15 

 

                                            
14

 NADAL, Jordi, dir: Atlas de la industrialización de España, 1750-2000. Pàg.: 89. 
15

 L’acetilè es produïa a partir del carbur de calci que es descomponia fàcilment amb l’aigua i desprenia 
aquest gas. Així, el carbur de calci fou molt emprat a la primeria del s XX com a productor d'acetilè destinat 
a l'enllumenat. El 1900, encengueren 52 fanals per l’enllumenat públic mitjançant l’acetilè a la població de 
Piera com a resultat d’un acord amb l’Ajuntament. Altres ciutats de Catalunya en que realitzarien 
instal·lacions d’enllumenat públic d’acetilè serien Palamós, Cassà de la Selva, Llagostera, Olesa... mentre 
que a la demarcació tarragonina pobles com Vallmoll, Gandesa, Mora d’Ebre, Falset, Vila-seca  i Cambrils 
rebrien el servei en la primera dècada del segle XX. CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els 
protagonistes de la revolució industrial a Catalunya, Pàg. 348 i Diario de Reus, 22 d’agost de 1902, 3 de 
desembre de 1908 i 1 d’agost de 1909. 
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Des del principi, l’aplicació de l’electricitat a Catalunya es va estendre pels camps 

de l’enllumenat, la tracció elèctrica i la indústria. Durant els primers anys, a la 

dècada dels 80 del segle XIX, la tecnologia elèctrica era encara incerta i presentava 

tot un seguit de problemes. La producció, a l’igual que succeïa amb el gas, només 

es podia realitzar a petita escala i la distància entre els punts de producció i el 

punts de consum no podia ésser elevada. La qualitat de la llum era molt inferior a 

la del gas, el funcionament molt insegur amb moltes fluctuacions i “eclipsis” – 

caigudes de tensió -. El risc d’avaries era molt elevat i encaria els costos dels 

productors i consumidors. En el terreny industrial, en aquests anys, es constata 

una gran diferència entre els preus del gas i l’electricitat. La competència del gas 

era aferrissada i durant unes dècades l’avantatge del gas sobre l’electricitat fou 

inqüestionable en l’enllumenat públic com es demostra en el cas de Gas Reusense. 

Tots aquests fets, van fer que els empresaris gasistes, en un primer moment, no 

mostressin gaire neguit encara, tot i que no van oblidar la recerca per aconseguir 

nous sistemes d’aprofitament del gas i obrir noves possibilitats de consum. Més 

tard, davant les conquestes tècniques que adoptava la indústria de l’electricitat 

van tenir que cercar aliances entre sí, amb l’objectiu d’intervenir sobre el territori i 

oferir una dura competència a l’electricitat. Però, pel gas, el fet de l’aparició de 

l’electricitat ja havia suposat un contratemps seriós, perquè enfosquia les 

previsions fetes pels empresaris gasistes i generava dubtes sobre una tecnologia 

que encara era jove, en especial a Espanya. La competència va generar la 

necessitat d’una continua innovació i adequació de la tecnologia.  

 

L’electricitat a les ciutats importants va aparèixer, a diferència del gas, en un 

mercat on ja hi havia assentat un competidor. En el seu moment, el gas va 

constituir una innovació tecnològica que no va admetre comparació amb els 

sistemes tradicionals. El gas es va presentar davant la societat com un producte 

amb altes prestacions: llum, intensitat i estabilitat mentre que l’electricitat, degut 

encara a la seva primerenca tecnologia patia dificultats en aquests aspectes, que el 
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deixaven en un clar desavantatge. La població, també, mostrava un cert grau de 

reticència en molts casos fomentada pels empresaris gasistes i els representats 

dels seus interessos que utilitzaven, de vegades, estratègies de suborn econòmic i 

tecnològic, tal i com va  succeir a Reus, el 1896:16 “(...) Por una compañía inglesa 

realizáronse activas gestiones para instalar la electricidad en Reus, habiendo 

colocado un potente arco voltaico en una tienda de la calle de San Pedro Alcántara, 

luz brillantísima que llamó la atención del vecindario y de quienes, subvencionaron 

a la referida compañía inglesa de mentirijillas, para que desistieran de su 

propósitos, dejando que Reus siguiera consumiendo gas. (...)” 

 
Foto CIMIR: Façana del Palau Bofarull al carrer de Llovera.  

El primer carrer enllumenat mitjançant l’electricitat. Any 1910. 

                                            
16

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàg.: 132. 
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El gas, que havia fonamentat part de la seva teoria empresarial en l’expansió 

constant del seu producte energètic pel territori, va veure com l’aparició de 

l’electricitat, a finals del segle XX, el podia afectar d’una manera greu perquè la 

implantació del competidor en el territori es podia produir a una velocitat major 

que la que va necessitar el gas per fer-ho.  Malgrat tot, la solidesa tecnològica amb 

la qual va aparèixer l’electricitat va comportar que molts empresaris gasistes 

decidissin afegir-la als seus negocis i, sense oblidar el gas, competir per aconseguir 

el mercat energètic de l’electricitat encara que no deixés de ser, en el fons, un rival 

tecnològic. La primera batalla entre el gas i l’electricitat es va dur a terme amb 

l’enllumenat.  L’electricitat va intentar vendre el seu producte, en base a la neteja i 

l’absència de pudors en el moment del seu consum – no hi havia combustió en el 

punt de consum -, la comoditat en l’ús i la seguretat. El tema de la seguretat va 

servir perquè es desacreditessin mútuament, mentre les empreses de gas avisaven 

al mercat potencial pel perill de possibles electrocucions, les empreses elèctriques 

alertaven del risc d’explosions de gas. En ambdós casos els riscos d’accident 

existien i aquests es van produir, entre d’altres motius, degut a una legislació i a un 

control de la seguretat molt laxa.17 També, els defectes en la manipulació de les 

instal·lacions particulars van produir accidents.18  

 

L’intent de desacreditar l’electricitat, per part de les empreses gasistes, davant els 

Ajuntaments va néixer de la necessitat imperiosa que els consistoris desestimessin 

el canvi d’energia de l’enllumenat públic. En aquest ambient, es van donar una 

sèrie de debats tècnics i científics per tal de mostrar la supremacia del gas i que 

l’electricitat només era una tecnologia de segon ordre. Però l’electricitat, tampoc 

                                            
17

 Incendi de cables elèctrics a la cruïlla entre el carrer de Monterols i la plaça de Prim. Explosió per culpa 
d’una fuita de gas en el Gasómetro Tarraconense, què va produir un ferit. Diario de Reus, 6 i 28 de 
novembre de 1909. 
18

 “(...) Por imprevisión en el manejo de los pasos de gas, en la barbería de D. Luís Clivilles ayer tarde hizo 
explosión el fluido allí acumulado, ocasionado la fuerza expansiva el desplome de una pared de la tienda. 
No ocurrieron por milagro desgracias personales. (...)” Ídem. 26 de novembre de 1909. 
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no va abandonar mai el camí de desprestigi del seu competidor, tant amb el procés 

de fabricació com amb el de distribució. Així en una publicació com la Revista de 

Obras Públicas, el 1892, va divulgar el següent:19 “(...) Son rápidos los adelantos 

que de día en día se suceden en la construcción de los generadores de electricidad 

llamados máquinas dinamo-eléctricas: actualmente la electricidad se fabrica por 

procedimientos industriales y se pone al alcance de los consumidores, ni más ni 

menos que si se tratara del gas y agua, con los que ya estamos familiarizados, y 

cuyo consumo diario es anotado por contadores especiales establecidos en las 

casas. 

Las instalaciones para el aprovechamiento de la electricidad en el alumbrado se 

hacen de una manera más cómoda y con mayor economía que si se tratara del 

alumbrado ordinario por medio del gas, obteniéndose la luz dando una vuelta al 

conmutador, sin ningún riesgo en el manejo y uso de la corriente eléctrica, 

desapareciendo en absoluto las catástrofes que con el empleo del gas se han 

registrado en muchas ocasiones.(...)” 

 

Dins de l’enllumenat, també es va produir un enfrontament amb l’adequació de les 

làmpades per tal de donar un millor servei i, indirectament, una millor publicitat 

del producte. La llum de gas tenia avantatges sobre l’arc voltaic i les primeres 

làmpades elèctriques de incandescència a gas, perquè era més càlida i més 

constant. Els arcs voltaics donaven una llum intensa, que molestava a curta 

distància i semblaven més adequats per un enllumenat d’espais molt amplis i per 

fars marítims. Les làmpades d’incandescència eren més aptes per a l’interior i per 

als espais reduïts, també es varen aplicar per a la il·luminació de treballs on la visió 

era important i per tant, es va utilitzar, amb rapidesa, als establiments industrials. 

Sobre el tipus d’il·luminació i la conveniència de l’electricitat enfront del gas, convé 

reflectir les conclusions de l’assaig que es va realitzar al Port de Barcelona l’any 

                                            
19

 MARTÍNEZ, Enrique: Motores empleados en la producción de energía eléctrica. Revista de Obras Públicas. 
Tomo X. Establecimiento tipográfico de Gregorio Juste. Madrid, 1892. Pàg.: 92. 
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1881, on es va convenir un enllumenat mixt de gas i electricitat, mentre els 

avenços en l’energia elèctrica no solucionessin els problemes dels focus, que 

produïen una ombra intensa que eren molt molesta per a la circulació per l’interior 

del port.20 

    
Les làmpades de Swam i Edison van ser les primeres d’incandescència d’ús pràctic.

21
 

 
A partir de l'any 1881, la primera Exposició Internacional d'Electricitat, va mostrar 

el llum elèctric d’incandescència amb filament de carbó al buit. Aquest 

descobriment d’Edison, va fer amb rapidesa el seu camí, i es van donar les 

primeres concessions per a la distribució del llum elèctric, a París  l’any 1888. Els 

usuaris elèctrics van créixer a poc a poc, en un primer moment. No va ser fins el 

moment en que la tecnologia lumínica va poder oferir les suficients garanties de 

qualitat, què els abonats elèctrics van augmentar amb rapidesa. Però el fet que els 

establiments comercials adoptessin la llum elèctrica com el seu sistema 

                                            
20

 GARRAN, Mauricio: Puerto de Barcelona. Revista de Obras Públicas. Any IX. Volum XXIX, Número 15. 
Madrid, 15 d’agost de 1881. Pàg. 173. 
21

 ESPÍN ESTRELLA, Antonio i CORDEIRO, Manuel R.: Introducción a la historia del alumbrado… Pàgs.: 134-
139. 



 

7. L’electricitat com alternativa energètica al gas.  Pàgina 394 

 

 

d’enllumenat, va servir com a publicitat per a la gent, com abans havia succeït amb 

el gas, que hi sentia curiositat per el nou sistema lumínic. No haurien de passar 

gaires dècades, perquè l’enllumenat elèctric se situés a la mateixa alçada del gas:  

“(...) En l’Exposició Universal de 1889, el gas i l’electricitat es trobaren per primera 

vegada amb les mateixes armes en el terreny de l’enllumenat. L’un i l’altre estaven 

en possessió d’una varietat de llums, les intensitats lluminoses de les quals 

responien a totes les necessitats de l’enllumenat públic així com l’enllumenat 

particular (...)”.22  

 

Les xifres d’il·luminació privada a Barcelona, van augmentar considerablement a 

un ritme similar que les altres grans ciutats europees. Però no va ser el cas de 

l’enllumenat públic, perquè Barcelona i el seu Pla tenien, l’any 1902, uns 13.251 

fanals a gas mentre que els elèctrics eren de 150. A l’any 1914 la situació no havia 

canviat de forma significativa, els fanals de gas eren 12.890 i els elèctrics 1.663. 

Així, el 1902, els fanals de gas eren el 94 % del total mentre que els elèctrics eren 

de l’ordre de 1 %. L’any 1914, els fanals de gas representaven el 88,6 % i els 

elèctrics l’11,40 %.23 Des del punt de vista de l’enllumenat públic elèctric, 

l’augment no semblava òptim però a partir d’aquest moment l’increment es 

convertiria en una tendència irreversible. L’altre camp important d’aplicació de 

l’energia elèctrica era el de la tracció mecànica, on la indústria gasista no tenia res 

a fer.  Però la competència real, que va portar a la indústria del gas a modificar la 

seva situació al mercat i a un canvi d’estructures, es va produir a partir de les 

millores tècniques en la producció i en la distribució elèctrica, que varen permetre 

rebaixar molt el cost d’aquesta energia.24 L’aparició de les turbines de vapor 

(Parsons, 1889),25 l’aprofitament de la força hidràulica i l’acceptació d’un  sistema 

                                            
22

 AGN: Exposition Colletive de l’Industrie du Gaz. En 1900. Commission d’Exécution de l’Exposition 
Collective de l’Industrie du Gaz en 1900. París, 1901. Pàg.: 68. 
23

 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. Pàg. 342. Dades de l’Anuari Estadístic de 
la Ciutat de Barcelona (1902-1914). 
24

 CAPEL, Horacio: La eletricidad en Cataluña, una historia por hacer. Conclusiones de “Las Tres Chimeneas. 
Implantación industrial, cambio tecnológico...  
25

 Convertia la energia calorífica en energia cinètica, a baix cost i millor aprofitament de la matèria primera. 
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universal de distribució no tan sols va abaratir el costos sinó que, a més, va generar 

més confiança en el procés de producció i de distribució. També, van ser les claus 

en l’increment del consum. Tots aquests avenços i millores van significar un pas 

enrere en la primacia del gas com a element energètic. Un altre camp de 

competència entre el gas i l’electricitat va ser l’industrial. El fet que el corrent 

altern s’imposés va afavorir l’ús de l’electricitat en la indústria. Però, el motor 

elèctric va haver de competir amb el motor de gas, que era molt eficient i versàtil a 

partir de les millores d’August Otto.26 Amb l’aparició dels motors elèctrics per a la 

indústria, la utilització dels motors de gas van caure en picat, a partir de la segona 

dècada del segle XX, en la mateixa mesura que va augmentar la demanda dels 

elèctrics, de manera que es va convertir en la demostració què se estava produint 

un profund canvi tecnològic. L’electrificació de la indústria catalana va començar 

l’any 1890, amb una força progressiva i una ferma determinació.   

 

Les dades clau de l’electrificació de la industria catalana podrien ser aquestes: la 

primera l’any 1906, quan es va instal·lar la gran central de corrent altern de Mata; 

la segona l’any 1912, quan es va iniciar la construcció dels grans equipaments 

hidroelèctrics dels Pirineus per Riegos y Fuerza del Ebro i Energia Eléctrica de 

Cataluña, així com de les línies de transmissió cap a l’aglomeració industrial de 

Barcelona i els altres grans centres consumidors. La creació de grans instal·lacions 

productores d’electricitat, es va deure a l’expansió de la demanda i a l’augment de 

abonats, que van comportar l’ampliació del consum durant totes les hores del dia i 

la impossibilitat d’emmagatzemar l’electricitat, però de fet l’avenç tecnològic 

elèctric i la demanda van estar interrelacionades de manera que la relació causa 

efecte es podia confondre entre les variables que van actuar en el procés elèctric. 

El panorama elèctric va canviar a la primera dècada del segle XX, quan la 

                                            
26

 Nikolaus August Otto va ser el constructor d’un motor de gas en dues versions: de dos i quatre temps. 
Aquesta última versió donaria pas al motor de combustió interna de “quatre temps” que va revolucionar 
l’industria de l’automòbil. 
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tecnologia va aconseguir transportar el fluid elèctric a llarga distància, mitjançant 

línies d’Alta Tensió.27 

       
Fotos Arxiu Gas Natural: La diversitat d’aparells a gas a Catalunya era múltiple. La primera foto era una  

un escalfador de planxes i la segona uns molls per els cabells. 

 
En un primer moment, el consum particular de l’electricitat va haver de lluitar amb 

el gas. Els urbanistes i els higienistes, durant les dues últimes dècades del segle XIX, 

varen predicar la consigna d’ “Aigua i gas en tots el pisos”. L’electricitat va generar 

una sèrie d’estratègies per presentar el seu producte com necessari, perquè 

instal·lar el servei requeria costos suplementaris. En un habitatge, el gas ja 

facilitava els mateixos serveis que podia oferir l’electricitat: enllumenat i calor 

incloent un cert nombre d’aparells domèstics que podien funcionar amb gas, des 

de ventiladors fins a ascensors.28 Però on el gas va donar un pas de gegant, va ser 

amb el canvi d’estratègia, va abandonar fins a cert punt l’enllumenat privat i es va 

centrar en dos camps: el bany – l’aigua calenta i sanitària – i la cuina. L’aigua 

calenta tenia una relació directa amb els nous hàbits d’higiene de la població 

urbana i amb la introducció dels últims criteris de confort – la calefacció individual 

centralitzada -. A més, es va realitzar una important tasca de publicitat per 

magnificar les aplicacions del gas.  

                                            
27

 “(...) A partir de aquel momento sería posible establecer las centrales eléctricas en las zonas de mayores 
disponibilidades de energía hidráulica y transporte después la electricidad a las áreas de consumo. Se 
iniciaba así una segunda fase de la electrificación que, en aquellos países -como España- con mayor 
dotación hidráulica que carbonera vendría a compensar los inconvenientes ocasionados por la carestía del 
combustible fósil. Otra innovación fundamental, ocurrida también en los primeros años del siglo XX, fue el 
perfeccionamiento del motor eléctrico. La electricidad se convertía para la industria en una auténtica 
alternativa al carbón y el gas. (...)” NADAL, Jordi, dir: Atlas de la industrialización de España, 1750-2000. 
Pàg.: 89. 
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L’electricitat, al tractar-se d’un nou producte, el canvi energètic a realitzar en els 

habitatges era problemàtic tal vegada, que a part de les despeses de la instal·lació, 

el consum era més costós que el gas o que el carbó. Es per això, que les 

companyies elèctriques van haver de realitzar connexions i instal·lacions de forma 

gratuïta o amb un cost molt baix, la qual cosa va portar a les empreses a una 

situació econòmica difícil. Gas Reusense, que també va participar en el mercat 

elèctric reusenc, va aplicar aquestes polítiques per tal de salvaguardar-se de la 

competència i així poder introduir-se en el mercat.29 Els primers habitatges 

construïts amb totes les instal·lacions elèctriques incorporades, van aparèixer 

entre els anys 1910 i 1920. En alguns llocs, no es van instal·lar fins després de la 

Guerra Civil, quan el seu ús va ser general.30 En el moment de la implantació al 

territori, les empreses elèctriques varen cercar el mateix status que ja posseïen les 

indústries del gas. Entre les empreses que anhelaven el mercat elèctric d’un 

territori, es va generar una lluita aferrissada per obtenir els contractes municipals i 

governamentals de l’enllumenat i dels establiments públics. Aquests contractes 

van representar els primers i més importants actius de les empreses; l’enllumenat 

públic va ser la font d’ingressos essencial en la primera fase d’establiment. Però tal 

com va succeir a Reus, l’Ajuntament va ser l’àrbitre davant les dues empreses 

elèctriques creades a la ciutat, i va exercir el poder per negociar i decidir entre les 

diverses ofertes.31 Davant aquesta situació, als anys 20 del segle XX va néixer una 

sèrie de projectes de municipalització dels serveis energètics. El fort endeutament 

dels Ajuntaments, va fer que es quedés en una idea teòrica i que, en comptades 

ocasions, es portés a la pràctica.32 

                                                                                                                                    
28

 CAPEL, Horacio: La eletricidad en Cataluña, una historia por hacer...  
29

 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense S.A. 1854-1954.., Pàg.: 23.  
30

 “(...) El examen de algunos proyectos conservados en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 
muestras que es en esos años cuando empiezan a diseñarse con todas las intalaciones de este tipo. De 
hecho, solo en la década de los años 1930 empezaría a generalizarse la construcción de las casas con todas 
las instalaciones elèctricas incoroporadas;(...)” CAPEL, Horacio: La eletricidad en Cataluña, una historia por 
hacer. 
31

 AHCR: Enllumenat. Veure relació entre l’Ajuntament i les dues empreses elèctriques reusenques.  
32

 El procés de municipalització de la fàbrica i del servei públic de gas a Bilbao, durà dos anys: des de 1884 a 
1886. El 2 de març de 1885, l’Ajuntament de Bilbao acordà comprar la fàbrica de gas i que l’empresa 
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En el moment de l’aparició de l’electricitat en les ciutats, la indústria del gas 

s’havia de replantejar l’estratègia a seguir. Aviat l’energia elèctrica es va mostrar 

ben sustentada per una tecnologia sòlida i una inversió econòmica potent. La 

indústria del gas es va situar, bàsicament, davant de dues opcions: una era 

consolidar la posició de l’energia del gas en el mercat energètic i enfrontar-se 

obertament a l’electricitat i l’altra era la de aliar-se amb l’energia competidora per 

tal de no perdre el control del territori. A Barcelona, les dues empreses gasistes 

existents la companya Lebon i La Catalana, no van dubtar en adaptar l’estratègia, 

que ja es donava en altres ciutats europees, de participar en el negoci elèctric i 

inclús van estudiar la possibilitat d’anul·lar la competència entre sí.33 A Reus, Gas 

Reusense, va aplicar l’estratègia que passava per intervenir en el negoci de 

l’electricitat, tot creant la seva segona línia de negoci, que lluitava des del mateix 

front amb l’altra empresa elèctrica que es va establir a la ciutat de Reus, l’Electra 

Reusense. Però aquesta solució, només va servir per guanyar temps, perquè molt 

aviat, Gas Reusense, va haver de cedir davant la pressió de les empreses 

elèctriques de més pes específic.  

 

La implantació elèctrica en l’enllumenat públic es va produir d’una manera més 

lenta que les seves pròpies innovacions tècniques, perquè havia de substituir a una 

tecnologia com el gas que encara trobava defensors entre els tècnics municipals. A 

més en aquest moment, el gas gaudia de les característiques de representar una 

espècie de servei públic que es concretava en les concessions municipals.34 A partir 

de la segona dècada del segle XX, es va produir una tendència al canvi del gas per 

l’electricitat en l’enllumenat públic, degut a l’encariment del carbó anglès que ja 

no era imprescindible per a la producció elèctrica. A Barcelona hi va haver un 

                                                                                                                                    
privada continués amb el subministrament fins a finalitzar l’any. A partir del març del 1886 la fàbrica i la 
seva administració passaren a ser municipals. En l’actualitat porta més de 100 anys essent municipal. Datos 
históricos sobre la Fábrica de Gas de Bilbao y del servicio producido por ella. www.bilbogas.es 
33

 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. Pàg. 312. 
34

 Ídem.: Pàg. 340. 
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volum baix de contractació del gas, entre el anys 1917 i 1920, degut a les seqüeles 

de la 1a Guerra Mundial que va comportar, entre d’altres raons de competitivitat, 

a una major dedicació de La Catalana de Gas y Electricidad al mercat elèctric.35 El 

cas de Gas Reusense, que com tota la indústria gasista va patir els preus 

desorbitats de la hulla, va ser diferent perquè ja no posseïa a l’electricitat com a 

línea de negoci i es va veure abocada a lluitar contra ella des d’una situació 

econòmica desfavorable. La caiguda de la producció de gas va fer que es posessin 

tots els mitjans quantitatius i qualitatius per tal de subsistir com empresa 

energètica de primer ordre i no va ésser fins als anys trenta, quan es produïren el 

majors canvis i innovacions en el consum domèstic del gas, que la producció es va  

rellançar. A Gas Reusense l’increment en la producció de gas va ser considerable, 

entre el 1920 i el 1932, i va augmentar més d’un 100 %.36 

 

La independència de l’electricitat respecte del carbó es va produir amb celeritat, 

tot i que no es va abandonar el carbó per complet. Aquest estatus de no 

dependència va esser un factor clau per a la rebaixa dels costos de producció, 

durant un segle XX en què el preu del carbó va augmentar any rere any. Les 

primeres dècades del segle XX, la producció hidroelèctrica era ja important i en 

conseqüència els costos de producció van baixar de forma considerable. Aquest 

descens va convertir l’energia elèctrica en un producte molt competitiu i va 

consolidar el terreny adquirit amb l’enllumenat públic i va conquerir d’una manera 

ràpida i contundent l’enllumenat particular. Aquest procés d’abandonament 

gradual del carbó per a la producció elèctrica queda reflectit en les dades 

següents: l’any 1925 La Catalana de Gas y Electricidad produïa ja 65 % de 

l’electricitat a partir de l’energia hidràulica i la resta a partir de l’energia tèrmica; el 

1926 més del 90 % de la producció elèctrica tenia una procedència hidràulica.37 La 

                                            
35

 Ídem.: Pàg. 357. 
36

 A l’any 1920 es produïren 694.230 m
3 

i el 1932 la producció havia pujat fins als 1.398.425 m
3
. AGN: 

Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz de gas, Electricidad y Carburo de calcio. Madrid, 1914-
1920 i AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1936.  
37

 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. Pàg. 362. 
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renúncia a la hulla com a matèria primera per a la producció del gas es produiria 

molt més tard, uns 50 anys després. Aquest fet va jugar en contra del gas en la 

competència que es produïa en el mercat energètic. La producció de gas va estar 

condemnada a petits centres de producció, degut a l’endarreriment espanyol en la 

tecnologia productiva i de distribució mentre que l’electricitat va aconseguir una 

evolució tecnològica més sòlida, basada entre altres aspectes a una major inversió 

en les seves estructures. Però el mercat energètic no es va estancar per cap de les 

dues energies, perquè el consum particular d’energia va créixer de forma constant 

donat que la tècnica, l’energia i la idea de confort s’havien introduït a les llars i a 

les consciències dels ciutadans urbans. Només el conflicte bèl·lic va ser capaç 

d’aconseguir un decreixement del consum energètic. 

 

Des d’un primer moment en què les dues energies es van trobar al mercat 

energètic de les ciutats, es va iniciar una lluita científica i tècnica  El món del gas 

quedava reflectit a partir de les directrius d’una sèrie d’associacions de caire 

nacional i internacional, reunions i revistes especialitzades, creades, a Europa, per 

articular les activitats empresarials i la tecnologia. Des de l’aparició de l’electricitat 

com a competidor, les funcions d’aquests òrgans es van centrar en la creació 

d’estratègies i en la difusió de la tecnologia gasista. Davant l’imparable increment 

del consum elèctric al món, l’aparició d’accions conjuntes era lògica.38 Anglaterra 

va ser la pionera en l’articulació unitària de les activitats de la indústria gasista. 

Així, trobem que la primera revista de caràcter tècnic fou la prestigiosa Journal of 

Gaslighting, apareguda al 1849, que detallava els avenços tecnològics britànics. El 

1861, es va fundar la Scottish Association of Gas Managers que en una de les seves 

primeres reunions, a la ciutat de Manchester, es va ampliar i va incorporar la 

totalitat dels empresaris britànics, i va canviar el seu nom per British Association of 

                                            
38

 L’expansió de l’energia elèctrica al món era ràpida i molt evident tal com mostraven els fets, així a l’any 
1879, el consum de gas al món va ser de 1.500 milions de dòlars; aquesta mateixa xifra va representar l’any 
1910, el consum d’electricitat de només a Nord-amèrica.  VIDAL BURDILS, Francisco: La Industria del Gas en 
España. Revista Acero y Energía. Març-abril de 1949. Pàg. 90. 
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Gas Managers l’any 1863. El 1881, aquesta associació va tornar a modificar el seu 

nom pel de Gas Institute, que va tenir com a màxim interès l’aprofundiment dels 

coneixements tècnics de la indústria del gas. A partir de l’any 1884, la indústria del 

gas anglesa també va utilitzar, un altre òrgan de difusió especialitzat, la revista Gas 

World. Coetània a la fundació de la Scottish Association d’Anglaterra, va ser la 

Verein von Gasfachmänner Deutschlands, una societat d’empresaris gasistes 

d’Alemanya, fundada l’any 1859, i on va tenir un paper important el pare de la 

indústria gasista al país: Nikolaus Heinrich Schilling, (1825-1894) autor, el 1860, 

d’un important tractat que intentava reunir tots els coneixements sobre la 

indústria del gas.39  

 

La primera iniciativa a França va ser, a l’any 1855, la Caisse des Usines à Gaz, i que 

es va difondre a través del Journal d’Eclairage au Gaz. Aquesta publicació va ser de 

gran importància França però també més enllà de les seves fronteres, com és el 

cas de Catalunya. El 1874, es va crear la Societé Technique de l’Industrie du Gaz, 

també amb el seu diari, el Journal des Usines a Gaz, que des dels seus inicis, el 

1877, també es distribuïa a Barcelona. De fet es pot afirmar, que les diverses 

indústries gasistes catalanes, entre elles Gas Reusense, varen mantenir un estret 

lligam amb les publicacions franceses i, per tant, amb la seva tecnologia. França va 

ser una important porta d’entrada a les innovacions europees.40 Però un dels 

principals òrgans en la indústria europea, va ser l’Association Technique Gazière 

(ATG), que va néixer a partir de la Societé Technique, el 1877 i que encara és 

vigent. La data de fundació coincideix amb les primeres innovacions al camp de 

l’electricitat. Les activitats de la revista van anar encaminades a dos objectius 

primordials: la discussió a nivell teòric dels avantatges i els inconvenients de 

l’electricitat i la recerca de millores al voltant del gas que van retardar la 

                                            
39

 BRAGULAT, A. Ma.: N.H. Schilling. Cuadernos de Historia. Programa de Investigación Histórica de Catalana 
de Gas. Barcelona, 1991. 
40

 En la Bibliografia trobada en el arxiu de FGT (Fons Gas Tarraconense ara tot ell a l’Arxiu Històric de Gas 
Natural) la immensa majoria havien estat editades a França així trobem una sèrie de llibres tècnics i 
científics que englobarien els aspectes tècnics i científics del gas i l’electricitat.  
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competència de l’electricitat. De fet, la revista va recollir la inquietud dels 

fabricants que eren conscients dels avenços que havia d’efectuar l’electricitat i 

davant d’allò havien de reaccionar d’una forma conjunta. A més, publicaven 

memòries i llibres d’ajuda per als industrials del gas. A Gas Reusense, també, van 

arribar les seves publicacions.41 Espanya depenia excessivament de la tecnologia 

estrangera i es per aquest motiu que va existir un factor de retard en l’adopció 

d’innovacions. El contacte de Gas Reusense amb Europa es va realitzar, amb 

preferència, mitjançant La Catalana de Gas tal i com pot es comprovar amb la 

correspondència que van mantenir des del mateix moment del naixement de la 

indústria reusenca.42  

 

Tant el Journal des Usines à Gaz com el Journal of Gaslighting, davant les 

innovacions que van aparèixer en el camp elèctric, van iniciar l’ofensiva des del 

seus respectius punts de vista.43 El Journal des Usines à Gaz va iniciar el debat 

sobre l’electricitat a partir de l’any 1877, quan es van produir una sèrie d’assaigs 

com la il·luminació d’uns grans magatzems i d’alguns tallers. Aquests assajos varen 

iniciar l’ofensiva crítica, que es va basar amb ressaltar els aspectes negatius que 

més podien cridar l’atenció de la gent: els perills de l’enllumenat elèctric, el fet de 

la indivisibilitat de la llum – es a dir, la seva concentració sense possibilitat de fer-la 

arribar a altres punts amb menys intensitat -, el soroll molest que produïen les 

màquines Gramme i Lontin, el cost elevat de les màquines, la manca de continuïtat 

de l’enllumenat elèctric – que necessitava del gas com a reforç del sistema – i la 

manca de graduació del llum que significava un malbaratament econòmic en no 

poder regular la seva intensitat. A més, el cost econòmic d’ambdós sistemes no 

                                            
41

 AGN: Aide-Mémoire de l’Industrie du Gas. Any 1953. ATG. Deuxième édition. Revue et augmentée. 
Journal des Usines a Gaz.  
42

 La estreta relació entre La Catalana de Gas i Gas Reusense s’hauria de cercar en el fet en que el 35 % de 
les accions havien estat adquirides per diferents personatges residents a Barcelona i trobem a Vicens Oller i 
Agustí Robert com accionistes d’ambdues empreses i en la correspondència que, en el temps. es van 
intercanviar. AHT: Escriptura de constitució de la societat Gas Reusense. Protocols Notarials. Basedas y 
Saludes, Plácido. Manual 1854. Folis 82-99. i ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en 
Barcelona. Pàg.: 56. 
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resistia cap comparació: una hora d’enllumenat elèctric costava quatre vegades 

més que amb gas. Es va situar a l’electricitat com una energia apta per altres 

aplicacions com la galvanoplàstia, el telègraf i la indústria química.44 Per contra, els 

defensors de l’electricitat també argumentaven els perills de la utilització del gas: 

asfixia, incendi i explosió. 

 

A França, l’any 1892, ja es realitzaven estudis sobre els avantatges i les diferències 

tècniques i econòmiques de les dues energies en casos pràctics, com la il·luminació 

d’estacions de ferrocarrils i fàbriques.45 Les primeres iniciatives angleses 

d’il·luminar espais puntuals amb electricitat van patir els desavantatges d’una 

tecnologia encara molt precària i que estava en una fase experimental. Les 

primeres experiències a Londres i a Liverpool van patir els mateixos problemes que 

després trobarem amb la il·luminació elèctrica de la plaça de Prim de Reus, els 

anys 1900 i 1901.46 Els atacs des de cada banda cap a l’altre eren nombrosos i de 

vegades les crítiques van estar exemptes de les mínimes argumentacions 

tècniques i científiques. Com es veu amb el cas de l’enllumenat elèctric del Teatre 

del Liceu, l’any 1881, realitzat per la Sociedad Española de Electricidad.47 El Diario 
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 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. Pàg. 316. 
44

 Ídem. Pàg.: 316. 
45

 A l’Étude Practique sur L’Éclairage Électrique des Gares de chemis de fer. Ports, Usines, Chantiers et 
établissements industriels de Georges Dumont el 1892, on es varen analitzar el dos productes possibles per 
a l’enllumenat, es va establir la comparació dels preus de tal forma que l’electricitat en el punt de consum 
es podria aconseguir a 0,35 francs el kilowatt, mentre que el gas, per ser competitiu, calia subministrar-lo a 
un preu de 0,15 francs el metre cúbic. En aquest preus es varen considerar totes les despeses i totes les 
variables que influïen en el cost: el preu de cost net per kilowatt hora, el metre cúbic de gas, la canalització i 
les làmpades. També influïa en el preu els interessos i l’amortització, el manteniment i la vigilància de les 
làmpades, el material de substitució de les làmpades d’incandescència i dels arcs i la seva duració, la 
intensitat de la llum i les despeses de personal en tots el seus àmbits. Aquest estudi serveix com exemple de 
la lluita tècnica i econòmica que va envoltar el món de l’energia. L’estudi, tot i que aprofundia més 
l’enllumenat elèctric des del punt de vista tècnic, no va menystenir l’enllumenat a gas i no va treure 
conclusions contundents: “(...) La elecció dependrà de la comparació de dos avant-projectes a on les 
despeses estimades variaran, certament, segons les circumstàncies locals (...).” Aquest estudi és l’evidència 
de les importants influències franceses en la indústria del gas i l’electricitat. Es compara les dues 
possibilitats d’enllumenat, gas i electricitat, dins la vessant tècnica i econòmica. AGN: Dins la bibliografia 
trobada a l’empresa, ja desapareguda, Gas Tarraconense hi havia el següent llibre: DUMONT, Georges: 
Étude Practique sur L’Éclairage Électrique des Gares de chemis de fer. Ports, Usines, Chantiers et 
établissements industriels. Editat per Libraire Polytechnique, Baudry et C

ie
, Éditeurs, París, 1892.  

46
 AHCR: Enllumenat públic. Plaça Prim. Anys 1891-1902.  

47
 CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes... Pàg. 192. 
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de Barcelona va recollir la polèmica sobre la llum més adequada per a la 

il·luminació del Teatre i des d’aquest diari es va considerar que la llum elèctrica era 

bona per als llocs oberts, però que en llocs tancats, com un teatre “(...) el color de 

la luz eléctrica da una tinta azulada a todos los objetos, de lo cual resulta que el 

color carmín de los palcos, por ejemplo, se convierte en morado y que las caras de 

los espectadores, en particular de las señoras, toman un aspecto cadavérico (...)”.48 

L’argument no deixava de ser una consideració estètica i una constatació basada 

només en una observació subjectiva. També, a les pàgines del Diario de Barcelona, 

l’empresa elèctrica va respondre immediatament, i va aportar les experiències 

com la de l’enllumenat de l’Ateneu de Barcelona i va explicar que el llum elèctric 

“(...) no hacía desmerecer sino más bien favorecer las notables pinturas expuestas 

– a l’Ateneu –y a las muchas y bellas damas (...) la más hermosa mitad del género 

humano será la que con mayor efusión felicite a la Junta Directiva del Liceo por 

dicha mejora (...).49 La consistència d’aquestes postures a nivell tècnic era dubtosa 

però a nivell ciutadà es convertien en elements publicitaris.  

 

                                            
48

 Diari de Barcelona, maig del 1881. Pàg. 6.291 i 6.922. 
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Plànols de la petita fàbrica elèctrica, les làmpades i fanals a instal·lar segons L’estudi pràctic de l’enllumenat 
de les estacions de ferrocarril de l’Est i l’Oest (Saint-Lazare) de Paris. Any 1892. Veure nota a peu pàgina 45. 

 
Però la revista anglesa Journal of Gaslighting va canviar aviat el to de les seves 

crítiques. L’aparició de la làmpada de Swann, coetània de la d’Edison, va soterrar 

moltes critiques a l’electricitat. Aquestes dues làmpades havien resolt el problema 

de la divisibilitat de la llum, que fins aquell moments era la base de les critiques del 

defensors de l’enllumenat a gas. Les crítiques estètiques i de malbaratament de 

l’energia ja no eren possibles. S’havia aconseguit produir l’electricitat en un bulb 

de cristall al buit i es van substituir els carbons per fil de tungstè. Amb aquest nou 

producte, l’enllumenat elèctric va guanyar en seguretat i en confort, alhora que el 

preu del llum elèctric va disminuir. En veure el gran pas que s’havia donat, la 

revista va demanar la recerca imperiosa d’usos alternatius per al consum de gas, 

que no fossin l’enllumenat. L’electricitat havia realitzat un pas important en 

destronar a l’enllumenat de gas, que ni tan sols el naixement del bec incandescent 
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 Ídem. Pàg. 6.471 i 6.472. 



 

7. L’electricitat com alternativa energètica al gas.  Pàgina 406 

 

 

a gas Auer (1885), que feia una llum més blanca i brillant i més càlida que la llum 

elèctrica, va aconseguir aturar. 

 

Es van editar catàlegs i es van fomentar els usos del gas, mitjançant tot un seguit 

d’aparells que farien més còmoda la vida dels usuaris. Era una forma de reactivar 

la demanda, d’aconseguir per altres vies el consum dels usuaris que es pugessin 

perdre amb els avenços de l’enllumenat elèctric. L’element diferenciador del gas 

respecte de l’electricitat, es va trobar la producció calorífica, on la diferència del 

rendiment tèrmic, a favor del gas, era considerable. Però a la indústria del gas li va 

costar doblegar-se davant la victòria tecnològica de l’electricitat en l’enllumenat, 

de manera que després de l’aparició del bec Auer, es va continuar amb la 

innovació i van aparèixer el bec Siemens i el bec mixt d’incandescència i per 

injecció de gas a pressió, del belga Bandsept, que encara era vigent el 1910.50 

Durant l’últim quart del segle XIX, es va imposar la necessitat d’avançar 

tecnològicament de forma més decidida, sense deixar que la indústria elèctrica 

respirés. Però això, a la llarga, no va donar els fruits desitjats. 

 

Els objectius de la indústria del gas es van encaminar en potenciar el sector de la 

petita i mitjana indústria, a través dels motors de gas i després envers el consum 

domèstic. Però l’energia elèctrica, també s’havia marcat uns objectius semblants. 

L’enllumenat de gas tenia en l’electricitat un lent però segur botxí. La innovació 

continua del gas era del tot necessària per culpa d’una tecnologia que havia 

quedat endarrerida i que utilitzava uns aparells que ara semblaven obsolets. Els 

industrials gasistes van oblidar el mercat de l’enllumenat particular i van dirigir els 

seus esforços cap el camp del consum domèstic, encara que no van voler 

                                            
50

 A l'Exposició Universal de 1900, l’enllumenat elèctric es trobava, més o menys, en el mateix punt que en 
1889; els diferents mètodes d’utilització del corrent havien donat lloc a una munió de millores que, sense 
ser menyspreables, es referien solament a detalls de construcció dels llums o preparació dels carbons. 
L’enllumenat al gas, al contrari, s’estava, radicalment, transformant per l’aplicació de la incandescència, 
l’experiència, durant anys, de la mateixa consagrava una brillant superioritat sobre l’electricitat. ESPÍN 
ESTRELLA, Antonio i CORDEIRO, Manuel R.: Introducción a la historia del alumbrado… Capítol IV i ARROYO 
HUGET, Mercedes: La indústria del gas en Barcelona... Pàg.: 319. 
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abandonar l’enllumenat públic perquè era una font d’ingressos important, un 

element visual de prestigi de l’existència del gas com a energia a l’abast dels 

habitants de la ciutat i en conseqüència un element fix i constant de publicitat. El 

consum domèstic, ja en ple segle XX, a partir de l’aigua calenta, la calefacció i la 

cuina havien d’esdevenir els productes estrella de la indústria del gas. Una gran 

part de l’ampli ventall d’aplicacions domèstiques del gas al segle XIX es van reduir 

en benefici de l’electricitat. El consum domèstic va fer necessari un increment en la 

seguretat de les aplicacions del gas als habitatges. Des de molt aviat la indústria 

del gas va treballar en la recerca de sistemes que convertissin els habitatges en un 

lloc segur per al consum de gas i així, a la vegada, minimitzar les crítiques que 

provenien del sector elèctric.51 Els empresaris gasistes van saber molt aviat que 

s’imposava una urgent reestructuració del sector, ja fos reunint distintes fàbriques 

o mitjançant la fusió de societats.52 Gas Reusense no va optar per cap d’aquestes 

dues opcions i es va dedicar tota sola a l’expansió del gas en l’únic territori que 

podia abastar: Reus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
51

 “(...) Sabido es cuan frecuentes y numeresos son los escapes de gas, sin embargo cuantas medidas se han 
empleado para precaverlos parece no han dado todo el resultado apatecido. 
M. Ch. Fournier ha presentado un nuevo procedimiento, en cuya idea ha encontrado la aplicación de dos 
principios de física y química. Este procedimiento comprende un primer aparato dicho revelador que indica 
la existencia de los escapes, y un segundo que permite descubrir exactamente el parage por donde se 
escapa el gas. (...)” Revista Industrial. Periódico de adelantos, inventos y noticias industriales. Any 5, núm. 
229, Barcelona, 17 de desembre de 1861. Pàg. 190, 197 i 204. “(...) Experimentos sobre los efectos de la 
ventilación producidos por las chimeneas de las habitaciones (...) Calentamiento por el gas alumbrado (...)” 
Revista Industrial. Any 1863. Pàg. 797-798. 
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7.3 Tecnologia elèctrica a Catalunya. 

 

L’11 de gener de 1849, un anglès, de cognom Partington, va sol·licitar un privilegi 

d’introducció per cinc anys del Método de Alumbrado por medio de la electricidad i 

es pot considerar com la primera patent elèctrica registrada a Espanya. Des 

d’aquest moment i fins a finals del segle XIX, es va demanar un total de 1.208 

patents relacionades amb l’electricitat. Aquesta demanda de patents es va 

intensificar amb l’aparició dels motors d’inducció electromagnètica, els famosos 

Gramme. Fou aleshores quan l’electricitat es va convertir en una possibilitat 

atractiva tan des del punt de vista tecnològic com de l’econòmic.53 

 

El desenvolupament de l’electricitat a Catalunya, va seguir les mateixes passes que 

altres experiències estrangeres. El model que es va donar en països més 

desenvolupats, va constar d’una primera fase d’experiències aïllades,54 on el paper 

dels pioners innovadors va ser molt important, perquè va determinar el futur 

immediat, tot i que no es va consolidar més enllà per culpa de noves exigències, 

sobretot, econòmiques. La segona fase es va concretar amb la constitució de 

empreses viables però d’àmbit reduït per les dificultats en la transmissió de 

l’energia, què les va obligar a actuar a les ciutats, que eren allà on es concentraven 

gran nombre de consumidors potencials. Amb posterioritat, la indústria elèctrica 

es va caracteritzar per la concentració dels capitals i la hidroelectricitat.55 

 

                                                                                                                                    
52

 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. “(...) En el cas de Barcelona , fou escollida 
la segona opció. (...)”. Pàg.: 326. 
53

 CAYÓN GARCÍA, Francisco: La introducción de la tecnología eléctrica en la España del siglo XIX: un análisis 
a traves del sistema de patentes. http://www.unizar.es /eueez/cahe/cayon.pdf. Pàg.:4. 
54

 La primera aplicació pràctica data del 1852 quan el farmacèutic Domènech, a Barcelona, fou capaç 
d’il·luminar la seva farmàcia emprant un mètode de la seva invenció. MARCOS FANO, José María: Historia y 
panorama actual del sistema eléctrico español. Revista Física i Sociedad. Núm.: 13. Any 2003. Pàg.: 10. 
55

 “(...) La posibilidad de la transmisión a distancia de la energía permitió aprovechar la fuerza hidráulica de 
los cursos fluviales situados lejos de los centros de consumo. Desde los primeros años del nuevo siglo se 
inicia así una nueva fase en la producción y transporte de la energía eléctrica con la construcción de saltos 
en las cabeceras de diversos ríos y el tendido de líneas de transporte de alta tensión. (...)” CAPEL, Horacio: La 
electricidad a Catalunya, una historia por hacer... Vol. III. Págs.: 165-216. 
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Un exemple de la primera fase el va aportar Francesc Dalmau i Faura que va ser el 

primer i més important constructor i importador d’instruments científics a 

Catalunya, durant la primera meitat del segle XIX. Era òptic inquiet i versàtil, un 

evident pioner innovador.56 

 
Reproducció Regulador Gramme.

57
 

 
El 1875, Francesc Dalmau i Fill ja tenien l’exclusiva de la màquina Gramme per a 

Espanya, amb la intenció de donar a conèixer les aplicacions elèctriques en 

                                            
56

 La inquietud dels Dalmau, els va portar a introduir tant a Catalunya com a Espanya, el telèfon i el primer 
fonògraf. En el moment de la formació de la societat, Tomàs J. Dalmau va aportar els seus privilegis sobre 
l’explotació exclusiva per a Espanya de les màquines dinamo - elèctriques i làmpades Gramme – Nysten fins 
l’any 1900 i el privilegi d’introducció a Espanya del telèfon de Graham Bell. CABANA, Francesc: Fàbriques i 
empresaris: els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya. Pàg.: 182-187. 
57

 ESPÍN ESTRELLA, Antonio i CORDEIRO, Manuel R.: Introducción a la historia del alumbrado… Pàg.: 111. 
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l’enllumenat.58 La primera prova elèctrica a Catalunya i a l’estat espanyol, si no 

tenim en compte sistemes més simples com la “pila galvànica”,59 es va efectuar el 

13 de maig de 1875, per mitjà d’una màquina Gramme moguda per la màquina de 

vapor de la fragata de guerra Vitoria. El focus de llum estava situat al moll de 

Barcelona, a la porta de la Pau, i va il·luminar la Rambla fins a l’alçada del Liceu. Les 

proves es varen repetir en d’altres indrets de Barcelona, com a mostra de les 

possibilitats de les màquines que Dalmau ja fabricava. A la Exposició Industrial 

catalana del 1877, la primera màquina Gramme, construïda per Dalmau, va ser un 

dels principals focus d’atenció dels visitants. Les primeres experiències elèctriques 

de Francesc Dalmau i Fill no van tenir com objectiu la implantació elèctrica en el 

conjunt de les ciutats, sinó que es va dedicar a finalitats més concretes, que 

necessitaven de poca producció. Així les primeres instal·lacions d’enllumenat 

elèctric, entre el 1875 i el 1879, es van fer en vaixells de guerra, en indústries com 

La Maquinista Terrestre y Marítima i en algunes cases particulars.60 Aquestes 

instal·lacions formades sempre per màquines Gramme es movien gràcies a una 

                                            
58

 L’any 1871, l’enginyer belga Zénobe Gramme, resident a París, va presentar a l’Acadèmia de Ciències 
francesa un aparell de la seva invenció que generava un corrent elèctric continu. Va ser la primera dinamo 
de la història. Es va associar amb Hippolyte Fontaine per fundar la societat de construcció de màquines 
Gramme. La ràpida adquisició de l’exclusiva d’aquesta màquina mostra la vertiginosa capacitat d’assumir els 
avenços elèctrics a Catalunya. CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes de la revolució 
industrial a Catalunya. Pàg.: 182-187. 
59

 “(...) La primera referencia de la aplicación práctica de la electricidad en España data del año 1852 en el 
que el farmacéutico Domènech, en Barcelona, fue capaz de iluminar su botica empleando un “método de su 
invención”. En Madrid, ese mismo año, se hicieron pruebas de iluminación empleando una “pila galvánica” 
en la plaza de la Armería y en el Congreso de los Diputados. Ya en 1873 se importó una pequeña dinamo 
para la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona y en 1875 se importó una segunda máquina que 
instalada en la fragata Victoria, anclada a tres kilómetros de Barcelona y accionada por medio de la 
máquina de vapor de la fragata, logró iluminar las Ramblas, la Boquería, el Castillo de Montjuic y parte de 
los altos de Gracia. A partir del año siguiente comienza la electrificación industrial en España, siendo La 
Maquinista Terrestre y Marítima la primera empresa que suscribió un contrato de suministro eléctrico y 
posteriormente Tejidos Tolrá en Castellar, Hilados Ricart en Manresa, el Canal Imperial de Aragón... Todos 
estos encargos dieron pie a la constitución de la Sociedad Española de Electricidad por José Dalmau e hijo, 
sociedad que figura en los anales como primera empresa eléctrica española. (…)” MARCOS FANO, José 
María: Historia y panorama actual del sistema eléctrico español. Pàg.: 10. 
60

 Per veure relació de les primeres instal·lacions d’enllumenat elèctric realitzades per la societat Francesc 
Dalmau i Fill, consultar CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes de la revolució 
industrial a Catalunya, Pàg.: 184, ALAYO i MANUBENS, Joan Carles: La introducció del gas i l’electricitat a 
Sabadell, 1852-1930. Pàg.: 27-31  o Diari de Barcelona, desembre de 1879, Pàg.: 14.126. 
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màquina de vapor o a un motor de gas.61 En aquest estat de la situació, a Reus el 

1879, es produí la primera experiència d’enllumenat elèctric a partir d’un aparell 

Gramme, construït als tallers de Dalmau i fill.62  

 

Amb les primeres experiències elèctriques, de seguida va créixer la controvèrsia 

sobre els dos tipus d’enllumenat, el nou sistema elèctric i el gas. El 1881, els 

Dalmau van il·luminar amb electricitat una botiga que tenien a La Rambla i sobre 

aquest fet es va publicar, en alguns mitjans de comunicació de l’època, que 

l’experiència havia estat del tot satisfactòria i que la comparació entre 

l’enllumenat elèctric i el de gas havia estat favorable al primer.63 Les instal·lacions 

elèctriques realitzades durant el període 1875-80, van generar una sèrie de 

conclusions com que les màquines Gramme, productores de llum elèctrica, tenien 

unes grans expectatives; per la qual cosa es van aplicar sobre aquesta màquina 

millores tècniques d’una manera continuada i que, per contra, era un producte 

que necessitava d’una inversió molt important. La necessitat de recursos de 

Dalmau, va trobar la solució en la creació d’una societat anònima que va captar 

fons econòmics de tercers. Es va crear la Societat Española de Electricidad l’any 

1881, amb el capital de Tomàs Dalmau i un grup d’amics de procedència diversa 

que, en general, ha havien experimentat l’enllumenat elèctric a casa seva o a 

l’empresa i s’havien convençut del seu futur. La societat tenia com a objectius la 

fabricació, venda, lloguer o qualsevol altra forma de negociació o explotació de 

                                            
61

 Fins l’aparició de l’electricitat blanca – la produïda a partir dels salts d’aigua -, les dinamos eren mogudes 
per el vapor o els motors de gas. Des d’aquesta perspectiva una fàbrica de gas podia ser un lloc ideal per a 
la producció elèctrica. 
62

 Diari de Reus. 4 de març de 1879. 
63

 “(...) Des de alguns dies ensá, els incansables optichs senyors Francisco Dalmau i fill, renovant los 
esperiments de la llum elèctrica, han posat un globo aislat sobre l’acera, que illumina no sols tot aquell 
trajecte de carrer, sino també bona part de la Rambla de Caputxins pròpiament dita, difundint-se la llum fins 
a l’acera de enfront. Ha sigut vista ab general agrado aquesta nova experiència y segons havém notat, 
aquella llum es clara, fixa y de las millors calitats que fins are havian produhit los ensaigs de la llum 
elèctrica. 
La comparació entre dita llum y la del gas dels fanals vehins que apareixen grochs y ab escasa forsa, no pot 
esser més favorable á la primera y es d’esperar ab desitj lo dia en que vensudas las actuals dificultats pugue 
esser un fet asequible y transcendental la aplicació en gran escala de la llum elèctrica.(...)”. CABANA, 
Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya... Pàg.: 184. 



 

7. L’electricitat com alternativa energètica al gas.  Pàgina 412 

 

 

màquines i aparells per a la llum elèctrica, telèfons, transmissió de força motriu a 

distància i altres aplicacions de l’electricitat, com també proporcionar el fluid 

elèctric necessari, bé per a l’enllumenat, bé com a força motriu. També van decidir 

explotar, per compte propi o en comissió, tots els privilegis d’invenció o 

d’introducció obtinguts.64 La nova societat es va veure aviat amb la necessitat 

d’ampliar el capital social per fer front a les noves expectatives creades en el món 

tecnològic de finals del segle XIX. L’esforç financer demanat als accionistes es va 

destinar a la consecució d’una sèrie de objectius com va ser la introducció i 

l’explotació de noves tècniques, la creació d’una xarxa telefònica, l’establiment de 

noves instal·lacions elèctriques i la creació d’una primera fàbrica d’electricitat. Dins 

d’aquesta aposta d’adaptació continua de l’empresa a les noves tècniques sobre 

l’electricitat, es van adquirir una sèrie de patents com la de la làmpada 

d’incandescència Swam,65 la del sistema Maxim per a fabricar filaments de carbó 

destinats a les làmpades d’incandescència,66 el sistema Weston que es tractava de 

la patent d’una dinamo aplicable a la galvanotècnia67 i un últim privilegi que va ser 

la de l’acumulador Kabath. També, es van dedicar a la divulgació científica i van 

crear la revista La Electricidad, que va publicar el seu primer número el gener de 

1883, i va constituir el primer intent de tractar el problemes tècnics de la 

tecnologia elèctrica.  

 

Una part del mercat elèctric pretenia aconseguir la preponderància en 

l’enllumenat públic a les ciutats més importants què es trobava en mans del gas, 

des de feia mig segle. Dins d’aquest procés d’incidir en l’enllumenat públic de les 

                                            
64

 Ídem. Pàg.: 187. 
65

 “(...) Les primeres làmpades elèctriques eren les d’arc voltaic – de Volta, l’italià que construí la primera 
pila com a font d’electricitat -. La llum es produïa a partir del contacte entre dos carbons, a través dels quals 
es feia passar un corrent elèctric. Sir John Wilson Swan, un físic i químic anglès (1828-1914), havia inventat 
el 1860 un llum elèctric format per un recipient de vidre buidat d’aire, que contenia un filament de paper 
carbonitzat. Serà la primera làmpada d’incandescència. La fórmula serà millorada uns anys més tard (1880) 
per ell i per Edison, i construiran la que serà la clàssica bombeta elèctrica. (...)” Ídem. Pàg. 190. 
66

 “(...) Sir Hiram Stevens Maxim (1840-1916) era l’enginyer en cap de la primera empresa elèctrica nord-
americana, la United Estates Electric Lighting Company. (...) Maxim va visitar els tallers de la societat 
barcelonina el 1881 o el 1882 (...).” Ídem. Pàg. 190. 
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ciutats, es troben les relacions que van mantenir amb l’Ajuntament de Reus per a 

la il·luminació de la plaça de la Constitució i la plaça de Prim l’any 1883.68 Però la 

qüestió de l’electricitat estava encara lligada a la presentació de la qualitat del llum 

que es generava i els costos. A més, hi havia un problema estructural en el sistema 

elèctric d’aquesta primera època: el sistema generador de l’energia i el transport 

del fluid. Però aquests inconvenients, es van superar amb rapidesa, almenys 

parcialment, perquè a principis de 1883, va arribar a Barcelona la notícia que 

l’enginyer francès Marcel Duprez havia transmès un força de mig cavall per un fil 

telegràfic a 57 quilòmetres de distància, amb un rendiment del 60 %. Durant el 

mes d’octubre aquest enginyer francès i el cap tècnic de la Sociedad Española de 

Electricidad, Narcís Xifra, van realitzar una transmissió de força de 8 cavalls des de 

la fàbrica del Vapor Vell, a Sants, fins a uns 2 quilòmetres de distància.69 Abans de 

construir la seva primera fàbrica d’electricitat funcionaven des del domicili central 

de la societat a la Rambla de Canaletes, on tenien instal·lats tres motors a gas; dos 

de 10 cv. i un altre de 50 cv. amb els quals van aconseguir fer arribar el seu servei 

elèctric als clients propers que posseïen el servei de l’enllumenat. L’any 1882, la 

societat va acordar la construcció de la primera fàbrica de l’electricitat i va adquirir 

sis màquines de vapor de 200 cavalls cadascuna, encara que la planta no va arribar 

mai a produir més 500 cavalls de potència.70 Aquesta productivitat baixa va ser un 

dels símptomes de l’estancament econòmic i industrial de l’empresa. La Sociedad 

Española de Electricidad posseïa bons productes i una bona tecnologia, però aviat 

es va crear un desequilibri entre el capital industrial i el capital financer, entre les 

activitats a realitzar i els recursos propis i els actius de l’empresa, l’any 1894, es 

van traspassar en bloc a la Compañía Barcelonesa de Electricidad.71   

                                                                                                                                    
67

 “(...) galvanotècnia, tècnica metal·lúrgica fonamentada en els banys electrolítics. (...)” Ídem. Pàg. 190. 
68

 AHCR: Enllumenat públic per electricitat. Any 1883. 
69

 CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes... Pàg.: 192. 
70

 “(...) per a la fàbrica comprà un terreny de 182.957 pams quadrats, que era tota l’illa formada pel Paral·lel 
i els carrers de Vila i Vilà, Cabanes i Mata (...)” Ídem. Pàg. 194. 
71

 La crisi de 1884 va provocar la dimissió de Tomàs Josep Dalmau i de Narcís Xifra i va ser el principi de la fi 
de l’empresa. La situació es va agreujar i la societat faria suspensió de pagaments l’any 1888, i va deixar via 
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Un altre tècnic que va aportar la seva saviesa a la indústria elèctrica catalana va ser 

en George St. Noble, un enginyer anglès que es va instal·lar a Barcelona el 1880 i 

que va ser un exemple de la connexió del món industrial català amb l’estranger. 

Noble va crear la Sociedad Anglo-Espanyola de Electricidad, i es va basar amb els 

seus coneixements i les seves relacions amb els fabricants britànics per construir 

instal·lacions elèctriques. Les primeres instal·lacions que van efectuar foren les de 

tres establiments de la Rambla, l’any 1883: el restaurant Gambrinus, la rellotgeria 

del Siglo i la sastreria El Principal. A l’Exposició Universal de Barcelona, va 

presentar unes dinamos i uns reguladors d’arc voltaic. Però, es va fer popular per 

la instal·lació de la Font Màgica, al centre de l’Exposició.72 Al mateix temps, va 

començar una amplia política comercial i es va relacionar amb diversos 

ajuntaments, entre d’ells el de Reus.73  

 

L’any 1910, l’empresa alemanya Sociedad Española Siemens Schuckert, filial de la 

Siemens Schuckertwerke va absorvir La Indústria Elèctrica, societat creada per Lluís 

Muntadas, l’any 1897. Amb importants tallers de material i de màquines 

elèctriques a Berlín – Siemestadt i a Nuremberg, la filial alemanya va passar de 

tenir una sola seu a Madrid, des de 1895, a tenir-ne una altra a Cornellà. La 

introducció d’aquesta tecnologia, implantada ja en Europa, a Catalunya s’evidencia 

                                                                                                                                    
lliure a la competència, que ja existia des del 20 de novembre de 1881, quan es va crear Telefonía, Fuerza y 
Luz Elèctrica Compañía General de Electricidad. Ídem. Pàgs.: 195 -198. 
72

 “(...) Es tractava d’una font en forma de raigs d’aigua llançats sobre una plataforma de vidre, sota de la 
qual un instrument òptic llançava raigs lluminosos de diferents colors de baix cap a dalt que donaven color 
al l’aigua. És el precedent directe i modest del que seran les fonts lluminoses de Montjuïc a l’Exposició del 
1929. Les dinamos generadores d’electricitat eren del model Victòria de l’Anglo American Brush and Co., 
representada per Noble. El director de l’obra va ser l’anglès William Bates, al servei de l’Anglo – Espanyola. 
(...)” CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes... Pàg.: 202. 
73

 Datada en Barcelona el 26 d’octubre de 1883, la Sociedadt Anglo-Española de Electricidad s’ofereix  a 
l’Ajuntament de Reus per dotar de llum elèctrica a la ciutat. Es presenta davant el Consistori com una 
empresa amb experiència, ja que comunica que havia establert l’enllumenat elèctrica en diverses ciutats 
com Sant Sebastià, Irun, Bilbao, Cartagena i altres. AHCR: Enllumenat públic per electricitat. Any 1883.  
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amb el cas de Gas Reusense.74 Els moviments dins del sector elèctric no tenien 

treva. 

 
Reproducció d’un anunci publicat en un llibre tècnic de l’any 1904.

75
 

 
Un gran pas per a la consolidació de la tecnologia de l’enllumenat elèctric va ser 

l’evolució constant del material elèctric. Amb la creació d’empreses dedicades a la 

fabricació d’aquest material com la Sociedad Española de Lámpares Eléctricas Z i la 

Compañía de Cables Eléctricos, SA es va aconseguir, entre d’altres millores, 

perfeccionar la primera làmpada d’incandescència patentada per Swan i 

                                            
74

 La part elèctrica, de la nova instal·lació de Gas Reusense, estava composada per les dinamos de la casa 
Schuckert i Companya de Nuremberg. AHCR: Enllumenat. Memòria de Gas Reusense per a la instal·lació del 
servei elèctric. 
75

 La situació de l’empresa Siemens en el mercat europeu com mostra l’anunci era privilegiada i d’una 
importància internacional excel·lent. MATHOT, R. E.: Manuel pratique des moteurs a gas et gazogènes. Ch. 
Bèranguer Editeur. Paris & Liège, 1904. Pàg.: 11. 
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perfeccionada per Edison. En el món tecnològic elèctric, a nivell mundial, es va 

donar un procés de concentració de capitals que va fer que l’empresa Lámparas Z i 

altres iniciatives de la resta de l’estat acabessin sota el control de l’empresa 

holandesa Philips, després de la I Guerra Mundial.76  

 

El ràpid procés d’acceptació de la nova tecnologia elèctrica va ser possible gràcies 

a les bones condicions socials, econòmiques i industrials que existien a Catalunya. 

El conjunt de factors següent: la capacitat de generar capitals, el saber tècnic,77 la 

il·lusió en l’empresa i la bona gestió empresarial dels catalans, va crear l’ambient 

necessari per a la recepció de l’electricitat. A més, el desenvolupament urbà i 

industrial i la sensació de fracàs per la inexistència de carbó al territori català, va 

incrementar l’interès pels nous recursos energètics.78 L’interès per la nova energia 

generada per tots els condicionants anteriors, es va veure afavorida pels mitjans 

de comunicació existents, per innumerables publicacions de caire tècnic i per 

revistes culturals que se’n van fer ressò des d’un primer moment de la tecnologia 

elèctrica. Així, la revista El Eco del Centro de Lectura de Reus, el 1881, va publicar 

un extens article que narrava els experiments realitzats i els magnífics resultats 

aconseguits:79 “(...) Recientemente se han hecho dos experimentos con la luz 

eléctrica, los cuales merecen por sus resultados que, siquiera sea someramente, 

nos ocupemos de ellos. Nos referimos a la instalación general del alumbrado 

eléctrico en la fábrica de hilados y tejidos de lana de D. Miguel Buxeda, en Sabadell 

y a los ensayos de fotografía con aquella luz, verificados con muy buen éxito una de 

las noches pasadas, en el taller de los Sres. Audonard y Cª. De Barcelona. 

En la noche del 13 del actual, se inauguró dicho alumbrado en la fábrica del señor 

Buxeda, con asistencia de los instaladores, Sres. Dalmau e hijo, de representantes 

                                            
76

 CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes... Pàg.: 207-211. 
77

 Important el paper de l’Acadèmia de Ciències i l’Escola de Enginyers Industrials per la difusió dels 
coneixements tècnics de màxima actualitat. 
78

 CAPEL, Horacio: La electricidad a Catalunya, una historia por hacer... 
79

 Revista el Eco del Centre de Lectura.Any V, núm.: 11. Reus, 13 de març de 1881. Pàg.: 6 i 7. 
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de la prensa de Barcelona y de algunos fabricantes de dicha ciudad, Sabadell y 

otros puntos. (...)” 80 

Van existir problemes per il·luminar els telers del sistema Jacquard, que eren els 

que feien servir en aquesta fàbrica, per la multitud de detalls del seu complicat 

mecanisme i per les condicions dolentes del sostre. Però segons explicava, el diari 

El Diluvio de Barcelona, la satisfacció de l’èxit va coronar els esforços realitzats per 

l’empresa Dalmau e hijo. Segons aquest mateix diari, s’havien instal·lat 14 

làmpades en 3 sales, i van poder veure amb satisfacció que tots els aparells 

marxaven a la perfecció i que l’efecte va ser “enlluernador”, fins al punt que en 

passar d’aquelles sales a d’altres punts il·luminats amb gas els hi van semblar 

llòbregues i fosques. Segons el propietari de la fàbrica, aquest enllumenat li 

proporcionava un 40 % d’estalvi, tot comptant el capital dels aparells i les 

reparacions i a més, la rebaixa del gas de llum, la disminució dels riscos d’incendi i 

la millor qualitat i major quantitat de treball. En aquesta inauguració, es va oferir 

un detall important perquè va ser el primer assaig on la divisibilitat de la llum 

elèctrica, es podia verificar a Espanya. Abans s’utilitzava una màquina per a cada 

làmpada, però en aquest cas només s’havien fet servir 3 màquines del sistema 

Gramme per a les 14 làmpades que il·luminaven la fàbrica.  

 

A l’article del Centre de Lectura es feia una relació dels avantatges, semblants als 

descrits per el propietari de la fàbrica, que l’ús de la llum elèctrica oferia per als 

grans establiment industrials, on de vegades era necessari suspendre els treballs 

durant la nit, per la insuficiència i l’excessiu cost de l’enllumenat de gas.81 Es 

                                            
80

 Segons aquesta altre font, la primera instal·lació elèctrica de Sabadell es va realitzar en la fàbrica d’en 
Miquel Buxeda el 1876 per la casa barcelonina F. Dalmau e hijo. ALAYO i MANUBENS, Joan Carles: La 
introducció del gas i l’electricitat a Sabadell, 1852-1930. Pàg.: 27 i 28. 
81

 A més, les màquines Gramme, construïdes per Dalmau, tan sols ocupaven un espai de 70 centímetres de 
llarg, 60 cm. d’ample i 50 cm. d’alt, i es podien fixar on millor convingués per posar-les en moviment. 
D’aquesta màquina partien 2 filferros que es feien arribar fins a la làmpada, on es formaven 2 puntes de 
carbó amb una llum intensa com 250 becs de gas. Un altre avantatge respecte el gas era la instal·lació, 
perquè el cost del llum elèctric costava només 2.650 pessetes, i el cost ordinari de la làmpada que era de 
0,24 pessetes pel consum de carbó, a les fàbriques en que es disposava d’una força motriu era nul, en les 
que s’usava vapor l’augment de despesa en el combustible era insignificant. En el cas de 2 làmpades, el 
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presentava més avantatges, com que evitava els riscos d’explosions i incendis, que 

no consumia l’oxigen de l’aire, que era un llum agradable i que no fatigava la vista 

amb les oscil·lacions d’altres llums. L’article exagerava els beneficis de la llum 

elèctrica, tot afirmant que com tothom sabia era tan blanca i diàfana com la del sol 

i que resultava molt més econòmica que tots els altres sistemes d’enllumenat.82 De 

totes maneres es impossible obviar les aportacions excel·lents de l’energia 

elèctrica, com prova el gran nombre d’instal·lacions efectuades per les empreses 

instal·ladores. En definitiva, en aquest article, com en molts d’altres, es va exaltar 

l’energia elèctrica i es va vaticinar, la qual cosa es evident que va ser certa, els 

innumerables beneficis que a aquest tipus d’energia reportaria a la industria.83 

                                                                                                                                    
pressupost arribava a 5.300 pessetes, si era de 3 a 7.950 i de 4 a 10.600 pessetes. Revista el Eco del Centre 
de Lectura. Reus, 13 de març de 1881. Pàg.: 6 i 7. 
82

 Sobre aquestes últimes afirmacions s’ha de dir de que eren exagerades per què la màquina que generava 
la llum com les calderes de vapor també podien generar incendis i explosions a més, en el procés de 
combustió, consumir l’oxigen de l’aire. Una de les crítiques més importants que es van fer a la llum 
elèctrica, d’aquest moment respecte a la de gas, era que aquesta intensitat estava excessivament 
focalitzada en un punt ocupant un menor espai d’il·luminació que la de gas. 
83

 Revista el Eco del Centre de Lectura. Reus, 13 de març de 1881. Pàg.: 6 i 7. 
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8. CREACIÓ DE LES PRIMERES EMPRESES ELÈCTRIQUES REUSENQUES. GAS 

REUSENSE I ELECTRA REUSENSE (1898-1899). 

  

Al voltant de la data del 1898, es va produir un gran sotrac en la consciència social 

espanyola  a conseqüència de la guerra i la pèrdua de les colònies d’ultramar. Però 

la vida continuava. La ciència adaptava tècnica i tecnologia per la millora de la 

societat. A Espanya s’iniciava el procés d’electrificació de les principals ciutats. El 

fruir de la vida encara era un dels objectius del ciutadans, malgrat els problemes 

que afectaven la vida quotidiana, i amb aquesta intenció els reusencs omplien els 

trens del ferrocarril econòmic que els portaven a les platges de Salou. En aquest 

ambient es desenvolupava un nou art, el cinema.1 Les ganes de viure no podia 

amagar la decadència econòmica i les notícies parlaven de la misèria en molts 

punts de l’estat i de la crisi d’identitat nacional que va significar la liquidació de les 

colònies.2 La crisis econòmica va afectar la situació de la classe obrera. A Barcelona 

s’havien instal·lat moltes cuines econòmiques per servir menjar als obrers i les 

seves famílies i com a conseqüència de la manca d’exportació, s’havien tancat 

moltes fàbriques de filats i teixits que van deixar sense feina a més de 5.000 

obrers. A més, els articles de primera necessitat havien pujat considerablement de 

preu i als ports de Catalunya havia decaigut el moviment comercial.3 A Reus, la 

situació econòmica també era difícil, a la plaga de la fil·loxera, s’unien els aldarulls 

socials: la fàbrica de A. Sedó y Cía. patia una vaga per la petició d’un augment dels 

jornals.4 

 

Amb el canvi de segle, Reus, una ciutat d’uns 26.000 habitants,5 havia de 

transformar la imatge que alguns li atorgaven de vila rural engrandida. Amb el 

                                            
1
 Diario de Reus. 10 de novembre de 1898. “(...) Se anuncia la próxima apertura de un cinematógrafo, en la 

antigua Fonda del Centro, calle Llovera número 49. (...)” – Cinematógrafo Lumiére -. 
2
 Ídem.:  3 d’agost de 1898. 

3
 Ídem.:  6 d’agost de 1898. 

4
 Ídem.: 16 i 21 de setembre de 1898. 

5
 AHCR: Actes Municipals. Any 1901. 1 de març. Cens verificat el 31 de desembre de 1900.  
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naixement del moviment Modernista, la burgesia reusenca va voler canviar la 

fisonomia rural de la ciutat per una de més moderna i cosmopolita. Es va accelerar 

la transformació i es van millorar les infraestructures. Es va començar la 

construcció d’un clavegueram general i eficient, l’expansió del subministrament a 

domicili d’aigua potable, l’estesa de la xarxa telefònica, la renovació dels 

transports públics, l’abaratiment del ferrocarril, el trànsit dels primers automòbils, 

la construcció de nous edificis i l’aparició d’un concepte nou d’arquitectura. 

També, es va establir a la ciutat, l’electricitat con un nou producte energètic. Gas 

Reusense va fer la primera estesa de cables elèctrics per al subministrament de 

llum i força per a tots els habitatges i negocis. A més, l’enllumenat públic elèctric 

va esdevenir una realitat a partir de 1899. Al període de transformació de la ciutat 

se li havien unit els canvis tecnològics.6  

 
Foto CIMIR: Obres públiques per la millora dels carrers de terra. Treballs  

d’empedrat al raval de Martí Folguera l’any 1906. 

 

                                            
6
 ANGUERA i NOLLA, Pere, cood.: Història General de Reus. Volum III. Pàg.: 212-215. 
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Foto CIMIR.: La casa Navàs com a millor símbol modernista de 

 Reus i del nou segle. Imatge captada el 1910. 
 

L’electricitat revolucionaria els conceptes energètics existents fins en aquell 

moment. Començava l’era de l’electricitat que significava una greu amenaça per a 

la supervivència de l’enllumenat de gas. El gas a Catalunya, com indústria, va 

néixer l’any 1.842 i només mig segle més tard, va trobar un gran competidor que 

va fer trontollar les joves estructures de la seva indústria. Però les fàbriques de 

gas, en general i la de Reus en particular, no es van quedar estàtiques davant 

aquest succés i van procurar superar el moment. En alguns casos, van crear 

fàbriques d’electricitat i, en d’altres, van iniciar un procés d’aferrissada 

competència per tal de conservar el mercat energètic, tant públic com privat. 

D’altra banda, les empreses gasistes estaven compromeses amb els respectius 

Ajuntaments per contractes d’exclusivitat, que incloïen “clàusules de progrés”, que  

les obligaven a adaptar les noves tècniques i els progressos científics que 
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s’efectuessin en matèria de l’enllumenat.7 En el cas de Reus, no existia una clara 

disposició al contracte entre Gas Reusense i l’Ajuntament, però el fet de que es 

tractava d’una única concessió i que l’Ajuntament n’era el millor client, van fer de 

la “clàusula de progrés” una condició implícita.8 La situació, gairebé, monopolística 

de l’enllumenat públic va proporcionar a les indústries de gas un cert avantatge 

sobre el seu rival. L’aparició de l’electricitat va generar un debat sobre la necessitat 

del canvi de tipus d’enllumenat. En un primer moment, el debat científic i tècnic va 

establir la supremacia del gas davant l’electricitat, però va comportar que 

s’adaptessin les últimes innovacions de la indústria del gas pel que fa a 

l’enllumenat. Aquesta implícita “clàusula de progrés” salvaguardava, de moment, 

els interessos de la empresa gasista. Però tan sols va servir per guanyar temps, 

perquè molt aviat, i encara que es buscaven noves aplicacions per diversificar 

l’oferta del gas, la batalla davant de l’electricitat es preveia molt aferrissada. 

Davant d’aquesta situació algunes empreses gasistes no dubtaren de aliar-se amb 

l’energia competidora per no perdre el control sobre el territori. Aquesta 

estratègia, que ja s’aplicava en Europa, va ésser molt aviat adoptada a Barcelona i 

desprès per la resta de ciutats catalanes.9 Reus no en va ser una excepció. 

 

A Reus, a més de Gas Reusense, va aparèixer una altra empresa elèctrica 

denominada Lautille y Coca, que va situar les seves instal·lacions productores entre 

els carrers Miró, Joan Martell i Sant Ferran. L’adreça de la fàbrica va ser la del 

carrer de Sant Celestí número 5, mentre que el magatzem es va situar entre els 

carrers de Sant Ferran i Sant Agustí.10 Lautille y Coca es va convertir després en 

l’Electra Reusense. Aviat, va sol·licitar a l’ajuntament de Reus un plànol de la ciutat 

amb els punts on s’havien de col·locar les làmpades elèctriques, per poder 

presentar la distribució de la xarxa dels carrers segons indicava l’article 6, del Plec 

                                            
7
 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. 1841-1933. Pàg. 311. 

8
 Es veuran mostres d’aquest fet en l’apartat que tracta sobre l’enllumenat pròpiament dit.  

9
 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. 1841-1933. Pàg. 312. 

10
 AHCR: Actes Municipals 1899. 5 de maig de 1899. Foli 209-211. 
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de condicions de la subhasta de l’enllumenat per mitjà de l’electricitat, celebrada 

el 29 de juliol de 1899.11 A Reus la competència energètica estava servida. 

PROJECTE ELÈCTRIC D’ELECTRA REUSENSE 

Xarxa per la instal·lació de l’enllumenat elèctric.12 

 

                                            
11

 AHCR: Enllumenat públic. 1891-1902. Reus, 29 de setembre de 1899. 
12

 Plànol elaborat amb la base del plànol de 1905 extret del llibre: GORT JUANPERE, Josep Ma. i Ezequiel i el 
plànol de la xarxa elèctrica projectada al 1898 a l’AHCR: Enllumenat. 1896-1917. 1er. Lligall.  Memòria de 
Gas Reusense per a la instal·lació del servei elèctric. 



8. Creació de les primeres empreses elèctriques reusenques.  Pàgina 424 

 

En la Junta General celebrada el 28 de febrer de 1889, Gas Reusense va acordar 

per unanimitat augmentar el capital social fins a 975.000 pessetes, el que 

vasignificar multiplicar per tres el capital de la societat gasista. Després l’any 1901, 

hi va haver un altre augment de capital fins arribar a la quantitat de 1.250.000 

pessetes, que va significar multiplicar per quatre les 325.000 pessetes – 1.300.000 

rals - amb què s’havia creat l’empresa l’any 1854.13 Aquests dos augments de 

capitals s’han de situar dins del context de la creació d’una nova estructura per a la 

producció i subministrament elèctrics. L’elevat increment dels capitals socials 

demostren que la creació d’una fàbrica i una infraestructura de distribució 

elèctrica necessitaven de grans recursos. Però es va tractar d’una inversió 

excessiva per a una societat local de petites dimensions, que només volia partir 

dels recursos propis. A més, aquesta inversió es va realitzar amb un producte 

energètic que encara presentava certs dubtes tecnològics, i on el kilowatt produït 

era car i la seva distribució dificultosa.14   

 

Les iniciatives reusenques en matèria d’electricitat van ser de curt recorregut, 

perquè varen claudicar davant d’iniciatives més poderoses, tant en l’aspecte 

tecnològic com de capitals.15 El pas de l’energia elèctrica produïda amb carbó al 

pas de l’energia elèctrica de “l’hulla blanca”16 o sigui la hidroelèctrica, va  significar 

la desaparició d’aquestes primeres empreses de caràcter més o menys locals.17 Gas 

Reusense només va sobreviure a una primera fase, la d’implantació de la part 

                                            
13

 AGN: Escritura de aumento de capital, prórroga y reforma de Estatutos de la sociedad anónima Gas 
Reusense. Notari Juan Carpa y Calbó. Reus, 21 de març de 1901 i veure Annexos Escriptures augments de 
capital de 1889 i 1901. 
14

 “(...) A Estats Units, a principi de segle XX, les centrals tèrmiques necessitaven 5,4 kg. de carbó per a 
produir 1 kW (...)”. CAPEL, Horacio: La eletricidad en Cataluña... 
15

 AGN: L’escriptura pública de la venta, per part de Gas Reusense a “Energía Eléctrica de Catalunya”, es 
realitzà davant el Notari Antonio Solo i Castaños a la ciutat de Reus, el 10 de juny de 1912. Escritura de 
Reducción de Capital de la sociedad anónima “Gas Reusense”. Notari  Antoni de Solo y de Castaños. Reus, 5 
de juliol de 1912. 
16

 “(...) la celebración en Francia en 1902 del primer congreso sobre la hulla blanca es contemporáneo de las 
primeras experiencias que se realizan para explotar los recursos hidroeléctricos del Pirineo (...)” CAPEL, 
Horacio: La eletricidad en Cataluña... Conclusiones de “Las Tres Chimeneas. Pàgs.: 165-216. 
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elèctrica amb la qual es va intentar aconseguir la concessió exclusiva de 

l’Ajuntament, tot salvant els problemes jurídics i polítics. Aquesta primera fase 

d’implantació de l’electricitat es va caracteritzar per la necessitat d’un equip de 

producció de procedència estrangera que la va encarir massa. Eren precisos 

elements de producció suficients per al subministrament elèctric de la ciutat sense 

tenir el compte l'expansió més enllà dels límits d'aquesta.  

  

A partir de les primeres dècades del segle XX, la indústria elèctrica va entrar en una 

nova dimensió, en una segona fase apuntada anteriorment: la creació de projectes 

a gran escala i la configuració de les primeres xarxes de distribució d’energia a 

nivell comarcal i fins i tot regional. En aquest àmbit, trobem com la primera gran 

central tèrmica instal·lada el 1883 a Espanya, la del carrer Mata de Barcelona, va 

passar de tenir una potència de 220 Kw a 5.000 Kw l’any 1911. Després, les 

centrals hidràuliques també varen augmentar la seva potència i es varen inaugurar 

altres embassaments, com el de Talarn (1914) i el de Camarasa (1920) que van fer 

que la potencia instal·lada a Catalunya arribés prop dels 100.000 Kw.18 Al mateix 

temps, el cost de la producció de energia elèctrica s’abaratiria cada vegada més 

degut a l’esmentat augment de la producció, al baix cost de la matèria primera (cas 

hidroelèctric) i als avenços tecnològics que no es van deturar malgrat tenir en 

moltes ocasions les inclemències històriques en contra.19 Aquesta evolució de 

l’energia elèctrica va fer impossible que una empresa de àmbit local, tant per la 

seva dimensió geogràfica com per la del seu capital pogués portar una dinàmica de 

creixement i de competitivitat amb iniciatives de més envergadura.20 Amb tot es 

                                                                                                                                    
17

 Al nord d’Espanya, en la zona de influencia de Bilbao, ja existien el 1898, petites iniciatives que produïen 
electricitat amb els salts d’aigües en els rius biscaïns. FERNÁNDEZ, Alexandre: Cambio tecnológico y 
transformaciones empresariales: gas y electricidad en Bilbao y en Burdeos.  
18

 Ídem. 
19

 El preu de l’electricitat el 1896 era de 90 cèntims kW per l’enllumenat i 25 per la força motriu i el 1917 
aquests preus havien baixat fins als 10,9 cèntims per l’enllumenat i 7 cèntims per la força motriu. Ídem. 
20

 Amb el pas dels anys i l’evolució del mon de l’electricitat tan sols van sobreviure les iniciatives que van 
ésser creades amb clar objectiu: el mercat elèctric. Les empreses que tenien el seu origen la producció i 
distribució de gas, amb el temps, desistiren de competir amb les empreses nascudes amb l’aparició de 
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imprescindible conèixer les històries de les petites iniciatives que foren l’embrió 

d’una gran aventura econòmica i social, l’electricitat. 

 

Dins de les primeres iniciatives de generació elèctrica, situarem el cas de Gas 

Reusense i la relació amb el seu competidor local, l’Electra Reusense. Va ser un clar 

exponent de moltes altres empreses d’àmbit local que varen apostar per la 

innovació i l’electricitat, tot tenint com a punt de partida la producció de gas.21 

Coetània amb aquesta iniciativa van aparèixer, arreu de Catalunya, empreses 

elèctriques de petit format, de tal manera que l’electricitat va envair els municipis 

catalans, una generalització que no havia succeït amb el gas molt més limitat en 

nombre d’iniciatives. Així, Tarragona va posseir l’enllumenat elèctric des de 1898 i 

Valls va començar la instal·lació l’any 1900.22 En tots aquests casos, la generació de 

l’electricitat es va realitzar a partir dels gasos i de la calor produïda per la 

combustió del carbó i va aplicar uns principis tecnològics similars als de les centrals 

tèrmiques actuals.23 En aquests primers projectes, es va tractar de convertir una 

energia tèrmica en energia elèctrica. Des d’aquest punt de vista, Gas Reusense es 

trobava ben situada, amb una sèrie d’infraestructures creades per a la producció 

de gas que van ajudar a la generació elèctrica. El carbó va continuar essent la 

matèria primera bàsica en la indústria energètica i de producció de força motriu. 

    

A Reus, Gas Reusense, no va restar impassible davant la iniciativa del seu 

competidor -Electra Reusense-, i aviat, va realitzar totes les accions possibles per 

                                                                                                                                    
l’electricitat. I tant les empreses elèctriques com les empreses gasistes esdevindrien monopolis dins del seu 
sector.  
21

 L’exemple més conegut, encara que amb connotacions diferents, va ésser l’empresa Catalana de Gas y 
Electricidad.  
22

 “(...) Nos escriben de Valls que en breve empezarán en aquella localidad los trabajos para la instalación 
del alumbrado eléctrico. En la población reina entusiasmo para obrar cuanto antes tal mejora. (...)” Diario 
de Reus, 5 de gener de 1900. 
23

 Com a principi bàsic és tracta i es tractava, perquè els principis són similars en l’actualitat, d’una 
instal·lació industrial emprada per a la generació d’electricitat a partir de l’energia alliberada en forma de 
calor, normalment mitjançant la combustió d’algun combustible fòssil com petroli, gas natural o carbó. 
Aquesta calor és i era emprat por un cicle termodinàmic convencional per moure un alternador i produir 
energia elèctrica. 
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tal de no quedar endarrerida en la lluita pel mercat energètic. El primer camp de 

batalla estava en la concessió municipal per a l’enllumenat públic.24 Dins d’aquest 

context, i amb les condicions de la subhasta de l’enllumenat, amb electricitat de 

rerefons, Gas Reusense va presentar a l’Ajuntament, per a la seva consideració, 

una Memòria tècnica per a la instal·lació del servei elèctric, en data 25 d’agost de 

1898.25 Amb anterioritat, l’empresa ja havia decidit la instal·lació d’una central 

elèctrica de corrent altern, en un annex de la mateixa fàbrica del gas. El dia 8 de 

juliol del mateix any, va obtenir l’autorització per a l’estesa de la xarxa de cables 

elèctrics pels carrers, i el 8 d’octubre, l’Ajuntament va aprovar els plànols de la 

nova fàbrica d’electricitat de Gas Reusense.26 La fàbrica d’electricitat es va situar al 

costat de les instal·lacions productores de gas, a la part més propera de la línia 

fèrria, a la dreta del apartador de la fàbrica.27 

 
Plànol de perfil de la fàbrica d’electricitat de Gas Reusense. Any 1898. 

 
 

                                            
24

 AHCR: Enllumenat. 1896-1917. 1er. Lligall.  Memòria de Gas Reusense per a la instal·lació del servei 
elèctric. 
25

 Ídem. Veure transcripció complerta en l’Annex Memòria de Gas Reusense per la instal·lació del servei 
elèctric. Any 1898. 
26

 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense S.A. 1854-1954.., Pàg.: 20. 
27

 Estava situada en l’actual avinguda de Marià Fortuny i va ésser traslladada a mitjans del segle XX per 
situar-la paral·lela a aquesta, en direcció a l’exterior de la ciutat. La xemeneia del forn, a on es produïa, la 
força motriu per generar electricitat encara es conserva en una plaça adjacent a la anteriorment citada 
avinguda. 
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  Xemeneia Avda.                                                                                                                         

Marià Fortuny                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànol de planta de la fàbrica d’electricitat de Gas Reusense. Any 1898. 
 

La fàbrica d’electricitat de Gas Reusense va estar formada per 4 grups electrògens i 

cadascun d’ells es componia d’una caldera, una màquina de vapor i una dinamo.28 

Els generadors eren dels denominats multitubulars inexplosibles, del tipus Gehre, 

de 100 m2 de superfície de calefacció cadascun i estaven proveïts de vàlvules de 

seguretat. Les màquines de vapor eren del tipus Swiderski compound amb 

condensació de 100 cavalls de força i proveïts d’un regulador perfecte.29 La part 

elèctrica de la nova instal·lació estava composada per les dinamos de la casa 

Schuckert y Companya de Nuremberg.30 Aquestes màquines dinamo elèctriques 

eren de corrent alternatiu trifàsic, amb una tensió de 2.000 Volts sense col·lectors, 

sortia el corrent principal pels borns perfectament aïllats i es comunicaven, 

mitjançant cables soterrats recoberts, amb el quadre de distribució.31 El quadre es 

componia d’una placa de marbre i on es van instal·lar els reguladors de corrent i 

                                            
28

 Tota aquesta maquinària va ésser adquirida a Jorge Ahlemeyer i Companya Enginyers amb sucursals en 
Bilbao, Madrid i Barcelona que era la Delegació general per Espanya de la Societat an d’Electricitat abans 
Schuchert i Companya Nuremberg. AHCR: Enllumenat. 1896-1917. 1er. Lligall. 
29

 Annex Memòria de Gas Reusense per la instal·lació del servei elèctric. Any 1898. 
30

 Ídem. 
31

 La dinamo era de la marca Dreiphasen-Wechselstromezzeuger, Erreger-Dynamo Modelo A F m 2. d’una 
potencia 65 = 500 Volts i 3 x 75 ampers amb 600 revolucions/minut. AHCR: Enllumenat. 1896-1917. 1er. 
Lligall. 
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d’excitació, els interruptors, els talla–circuits, els parallamps, els aparells de 

mesura  i les connexions per a la protecció i seguretat de les màquines i de la 

xarxa.32 

  
Màquines Dinamo elèctriques i transformador elèctric instal·lats a Gas Reusense.

33
 

 

Del quadre de distribució sortien les línies de cables, de la patent Schuckert que 

alimentaven el circuit primari dels transformadors, amb una tensió de 2.000 Volts i 

estaven soterrats en tota la seva longitud.34 A partir de la central d’electricitat, 

sortia un sol cable que contenia a l’interior tres línies que arribaven fins els 6 

transformadors repartits per la ciutat.35 El circuit secundari sortia dels 

transformadors en baixa tensió a la xarxa de distribució. Aquesta xarxa era aèria i 

estava muntada per mitjà de aïlladors sobre femelles d’orelles de ferro. Els suports 

dels cables de baixa tensió sortien de la façana entre 0,30 m. i 1,00 metre. Des de 

les línies de distribució, es van fer les preses de corrent per a les instal·lacions 

domiciliaries, les quals travessaven els envans per l’interior de tubs de porcellana. 

                                            
32

 Ídem. Annex Memòria de Gas Reusense per la instal·lació del servei elèctric. Any 1898. 
33

 Ídem. 
34

 Ídem. Transformador per a 40 kilowatts.  
35

 Ídem. 
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Fotos CIMIR.: En la primera foto, realitzada el 1909, l’impacte visual dels cables elèctrics és molt menor 

que en la segona foto, captada l’any 1930.
36

 

 
En el projecte de la central elèctrica, Gas Reusense, es va comprometre, davant de 

l’Ajuntament, de complir tres requisits bàsics: regularitat amb el funcionament, 

seguretat absoluta de la instal·lació i una visualització agradable.  Aquesta última 

sempre va estar sotmesa a la subjectivitat col·lectiva i individual.37 Gas Reusense 

va adoptar, per a la distribució elèctrica, el sistema de corrent altern, va defensar 

que aquesta tecnologia permetés portar el corrent als punts més extrems de la 

ciutat a una tensió fixa i determinada, va aconseguir l’equilibri del voltatge en tota 

la xarxa.38 Un altre raonament fonamenta aquesta decisió: el perfeccionament de 

les màquines productores i dels aparells d’utilització, que van demostrar l’error de 

fer servir el corrent continu. A més, es va constatar, que des de feia quatre anys, el 

90 % de la distribució elèctrica s’emprava el sistema de corrent altern per a la 

                                            
36

 Aquesta major presència de cables aeris en el carrer de Monterols te una relació directa amb un 
increment de consum elèctric a la ciutat i al fet que la distribució elèctrica pertanyés a una sola empresa, a 
partir de  l’any 1912, que davant de la inexorable necessitat d’aquesta energia, actués amb una certa 
arbitrarietat. 
37

 AHCR: Enllumenat. 1896-1917. 1er. Lligall. 
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generació d’energia elèctrica.39 L’altre companyia elèctrica, Electra Reusense, va 

defensar, en el seu projecte, el sistema de corrent continu. 

 

Per a una distribució amb un potencial convenient, la pèrdua de tensió del corrent 

primari -Alta tensió de 2.000 Volts-, havia de ser petita fins arribar als 

transformadors. Per aquest motiu, Gas Reusense va situar els seus transformadors 

a una distància màxima de 300 metres del generador de corrent. D’aquesta forma 

el circuit secundari no patiria grans variacions de càrrega ni diferències sensibles 

amb el voltatge. També, Gas Reusense va justificar al seu projecte el soterrament 

del cable de transport, que connectava el generador amb els transformadors, en 

base a la seguretat i l’existència de la tecnologia adequada. Contràriament, hi va 

haver algunes ciutats, com va ser el cas de Bilbao, on les xarxes de Alta Tensió, 

amb 4.000 i 5.000 Volts, varen transcórrer per les teulades.40  

 

Les línies de distribució rebien el corrent del transformador amb una tensió de 125 

volts, per tal de poder donar 120 volts a les làmpades o llums. Aquests cables 

estaven recoberts d’un trenat de cotó cautxutat i envernissat. Eren línies aèries, 

sostingudes per femelles d’orelles amb aïlladors de doble zona aïllant que 

aconseguien un aïllament perfecte, que, segons l’empresa, no s’aconseguia amb 

les politges de porcellana que adossaven les línies a les parets de la façana. Tal 

deficiència, va fer que hi haguessin grans comunicacions amb el terra, que varen 

produir un perjudici amb el servei del llum. Els fils que es van col·locar aeris per a 

la distribució, tenien un gruix que oscil·lava  entre els 2 i 7 mil·límetres. Els 

transformadors se situaren en locals llogats per Gas Reusense, i s’incomunicaven 

de la resta d’habitacions de l’immoble i quan això no era possible, amb 

l’autorització municipal, es van col·locar els transformadors en columnes de ferro 

de forma esvelta com las que ja existien en altres poblacions.  

                                                                                                                                    
38

  DERRY, T.K.; WILLIAMS, Trevor I.: Historia de la Tecnologia. Desde 1750 hasta 1900 (II).  Pàg.: 900-905. 
39

 Annex Memòria de Gas Reusense per la instal·lació del servei elèctric. Any 1898.  
40

 AHCR: Enllumenat. 1896-1917.  
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Tota aquesta estructura elèctrica era capaç, en teoria, de subministrat llum a més 

de 6.000 làmpades o llums incandescents.41 Però, el gener 1899, tan sols uns 

mesos desprès de l’acord amb l’Ajuntament per a la instal·lació de la central 

elèctrica, ja es preveia que seria insuficient el material contractat per poder 

atendre el servei – les 6.000 làmpades – i es decideix que la mateixa casa de 

Nuremberg, construeixi un segon grup de maquinària. La fàbrica produiria, ara si, 

fluid per les 6.000 làmpades. El primer grup tenia una potencia per 1.500 làmpades 

i va costar 345.000 pessetes, i el segon, una força per produir llum per 4.500 

làmpades, va tenir un cost de 445.000 pessetes. L’adjudicació d’una part del servei 

d’enllumenat públic per a l’electricitat, per cinc anys prorrogables i la necessitat de 

concebre un sistema fiable i segur, van fer que el novembre de 1899, s’adquirís un 

tercer grup, igual al segon.42 

 

Gas Reusense volia la supremacia energètica de la ciutat, des de l’aplicació 

conjunta del gas i l’electricitat. El somni de l’altra societat, l’Electra Reusense, era 

la progressiva conversió de l’enllumenat públic de gas en elèctric. L’electricitat va 

ocupar amb rapidesa el mercat de l’enllumenat particular. Quan al consum 

comercial i industrial, l’aparició dels motors elèctrics va ser un veritable èxit i van 

substituir els de gas amb freqüència. La competència elèctrica entre les dues 

empreses va ser tant o més punyent com la competència que va existir entre el gas 

i l’electricitat. L’Ajuntament la va autoritzar, tant entre energies com entre 

companyies perquè creia que d’aquesta manera es podia millorar la qualitat del 

servei, el preu d’unitat d’energia subministrada, tant per al ciutadà com per al 

propi ajuntament i, a més, desfeia el control energètic de la ciutat per part d’una 

sola empresa que podia haver comportat un excés de poder i exercir la tirania 

energètica com dècades més tard va succeir amb el monopoli elèctric creat. 

                                            
41

 Ídem. 
42

 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense S.A. 1854-1954.., Pàg.: 20. 
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PROJECTE ELÈCTRIC DE GAS REUSENSE 

Xarxa per a la instal·lació de l’enllumenat elèctric.43 

 

L’empresa competidora de Gas Reusense, en la introducció de l’electricitat a Reus, 

l’empresa Electra Reusenseque havia rebut la cessió de totes les concessions de la 

                                            
43

 Plànol elaborat amb la base del plànol de Reus de 1905 extret del llibre: GORT JUANPERE, Josep Ma. i 
Ezequiel i el plànol de la xarxa elèctrica projectada el 1898 a l’AHCR: Enllumenat. 1896-1917. 1er. Lligall.  
Memòria de Gas Reusense per a la instal·lació del servei elèctric. 
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mà de l’empresa Latieule y Coca de Sant Sebastià.44 Varen projectar i crear una 

fàbrica que se situà en el local d’una l’antiga fàbrica de filats, que funcionava des 

de 1879, i van fer servir la mateixa màquina de vapor ja existent de 35 cavalls de 

potència i les calderes que “(...) se hallan en buen estado y sin variación que afecte 

en alguna manera a su estabilidad (...)”.45 Aquesta primera fàbrica, constava, 

bàsicament, d’una sala d’acumuladors en bateria del sistema Peyrussot de 

Angouleme de 5.000 ampers/hora i una sala de dinamos amb transmissió a 275 

revolucions per minut.46 Les dinamos eren del tipus Rechnievoski que construïa la 

important Societat  L’Eclairage Electrique de París, de corrent continu excitades en 

derivació i que oferien la possibilitat de variar la tensió o la quantitat d’electricitat 

que necessitava el servei. En un primer moment es van instal·lar dos dinamos 

capaços de produir 30 Kilowatts d’energia amb una diferència de potencial en els 

borns de 130 Volts, a fi d’obtenir un voltatge de 120 en la xarxa; aquests tipus de 

dinamo es van instal·lar en funció de l’augment del consum.47 Per a la mesura del 

corrent, es va muntar en un quadre de distribució, els voltímetres i amperímetres 

per a cada dinamo i els borns de comunicació amb els acumuladors que contenien 

un aparell automàtic que evitaria el corrent en sentit contrari. Totes les 

comunicacions dels aparells, es varen efectuar amb un cable de coure aïllat de 

secció suficient perquè la densitat de corrent no excedís de dos ampers per 

mil·límetre quadrat, tant els cables de sortida com els de retorn, comptaven amb 

els parallamps aïllants corresponents .48 

 

                                            
44

 La cessió de totes les concessions elèctriques de Latieule y Coca a favor d’Electra Reusense es produí el 15 
de novembre de 1898. AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917.  
45

 AHCR: Enllumenat. 1896-1917. 1er. Lligall.  “Planos y Memoria para la instalación de una fábrica y red 
para el alumbrado eléctrico en la Ciudad de Reus y sus afueras por la Electro Reusense. Latieule y Coca de 
San Sebastián”. Reus, 12 d’agost de 1898.  
46

 Ídem.  
47

 Es preveia que el màxim consum possible a la ciutat, faria necessari 8 dinamos. Annex: Memòria d’Electra 
Reusense per la instal·lació d’una fàbrica i la xarxa per l’enllumenat elèctric. Any 1898. 
48

 Ídem. 
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La xarxa estava prevista de forma aèria i la distribució es realitzava pel sistema de 

feeders;49 tot emprant cables aïllats, exceptuant el fil neutre que aniria nu i amb 

una secció suficient per compensar la diferència de corrent que existia entre els 

dos cables extrems. Els fils secundaris eren de fil aïllat i de secció convenient a la fi 

de que mai la intensitat de la corrent fos major de 1,50 ampers per mil·límetre de 

secció. En tota la xarxa, era imprescindible, fer servir coure. Els tallacircuits  tenien 

la suficient secció per evitar, en casos de contacte, que el fil de la línia esdevingués 

roent. La seguretat de les instal·lacions particulars es completava amb els 

tallacircuits que portava cada làmpada o llum. El sistema de distribució era aeri, els 

cables se subjectaven amb aïlladors situats en les façanes o amb pals emplaçats en 

la via pública.50 

 

Però aquests dos projectes elèctrics van haver de suportar l’auditoria de l’Enginyer 

Industrial F. Font de Rubinat, que dictà, el 24 de setembre de 1898, un informe de 

cadascuna de les opcions creades per establir l’electricitat a Reus.51 A l’Informe 

sobre el “Proyecto y Memoria para la instalación de una fábrica y red para el 

alumbrado eléctrico en la ciudad Reus y sus afueras por la Electra Reusense” va 

escriure: 

“(...) Es tan vaga la memoria presentada por estos Sres. que no es posible formar 

concepto de la importancia del proyecto y sobre todo es vaga y está falta de 

detalles y explicaciones referentes a la red, porque nada dice respecto al número 

de lámparas que haya de alimentar, punto el más esencial para que pueda 

formarse cargo y venir en conocimiento, si es ya definitiva o habrá de ampliarse 

para la energía total propuesta (...)” 

                                            
49

 Cables alimentadors del sistema elèctric, que duu un bloc gran d’energia des de l’equip del servei a un 
panell secundari-alimentador o a un panell del circuit que es ramifica o a un cert punt en el qual l’energia 
sigui subdividida en circuits més petits. En el cas del gas, la paraula feeder es assignada a la conducció 
principal, que a una pressió superior a la de subministrament, porta gran quantitats de gas a punts llunyans 
del seu inici perquè sigui distribuïda. 
50

 AHCR: Enllumenat. 1896-1917. 1er. Lligall.  “Planos y Memoria para la instalación de una fábrica y red 
para el alumbrado eléctrico ... Reus, 12 d’agost de 1898. 
51

 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. 1er. Lligall. 
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“(...) En suma; de la lectura de la memoria y examen de los planos presentados se 

deduce, que este proyecto de instalación deja mucho que desear tanto en la 

estación generatriz como en la distribución, y que no se halla a la altura de los 

perfeccionamientos que ha alcanzado hoy en día la industria eléctrica, como esta 

ya patentizado en todas las centrales que están funcionando tanto en el extranjero 

como en nuestro propio país (...)”. 

 

L’Informe sobre la Memòria i plànols presentats per Gas Reusense a l’Ajuntament, 

per a la instal·lació del servei elèctric de 6.000 làmpades de 10 bugies, va merèixer 

per part del mateix Enginyer Industrial una opinió molt diferent:  

“(...) La memoria de esta sociedad esta escrita detallando en tales términos todos 

sus puntos, que después de su lectura y de la inspección de los planos que la 

acompañan se tiene en conocimiento completo de lo que se propone realizar la 

referida sociedad (...)” 

“(...) Examinamos su central: Montada esta en el interior de su propia fábrica del 

gas y casi en las afueras han podido disponer del espacio necesario para la 

instalación de los grupos electrógenos, de donde, resulta una sala de máquinas y 

calderas con amplitud (...)” 

“(...) En resumen; el proyecto presentado por la sociedad Gas Reusense merece 

todos nuestros placemes porque en él se ve todo perfectamente estudiado. 

Una central donde se instalan desde luego 100 caballos con caldera y máquina de 

los mejores tipos y dispuesta ya para colocar otros 300 ó más caballos sin más que 

sentar máquinas. 

Una distribución compuesta por alta y baja tensión que está a la altura de los 

últimos progresos de la ciencia eléctrica y en la que no se ha limitado gasto de 

ninguna especie, con la gran ventaja, que es completa para las 6.000 lámparas que 

proponen; por lo cual una vez establecida ningún otro trabajo habrá de ejecutarse 

en las líneas propiamente dichas, y como esta instalación de Central y Red va a 
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llevarse a cabo todo de una vez permitirá empalmar líneas domiciliarias, cualquiera 

sea el punto de la población tan pronto se de el servicio por inaugurado (...)”. 

 

L’Informe de l’Enginyer Industrial, Font de Rubinat, va crear una gran controvèrsia, 

que s’ha de situar en la lluita d’interessos de les dues propostes presentades per 

tal d’aconseguir la concessió elèctrica.  La Comissió de Foment, quatre dies desprès 

d’haver-se presentat l’Informe, el 28 de setembre de 1898, el va posar en dubte 

perquè considerava que, en certa forma, menyspreava i feia una crítica severa del 

projecte presentat per Latieule y Coca de Sant Sebastià –Electra Reusense- i 

alabava en excés – crítica encomiàstica - el projecte per la producció de fluid 

elèctric de Gas Reusense. La Comissió creia que l’Enginyer tenia que haver 

establert les reformes que havien d’introduir-se en el projecte de Latieule i Coca i 

aconsellar a l’Ajuntament de què havia de fer en aquest cas per poder actuar amb 

imparcialitat i justícia. Però amb tot, la Comissió de Foment va admetre que el 

treball presentat per Gas Reusense era molt minuciós i detallat, però sospitava que 

“(...) se paga más de la forma, que del fondo de las cosas (...)” mentre que del 

projecte de Latieule i Coca es deia que no mereixia les lloances en els seus 

propòsits sinó, que si fos el cas, les mereixeria en la seva plasmació material. 

També es qüestionava l’afirmació que es feia a l’informe, de l’Enginyer Industrial, 

que la casa Latieule i Coca no podria proporcionar la llum amb la mateixa intensitat 

a tots els seu abonats, perquè no tenia previstes les estacions transformadores 

que poguessin subdividir el corrent, perquè reduïda a baixa potència tingués els 

mateixos volts de força: “(...) ¿quién más interés tendrá en servir bien al abonado 

que la fábrica que les proporciona luz? desde el momento que habrá competencia 

en este servicio el consumidor se servirá del que les preste en mejores condiciones. 

(...)”. Una altra raó que justificava la no col·locació de transformadors, segons la 

Comissió, es basava en que la distribució elèctrica es feia amb corrent contínua: 

“(...) que como la fuerza que desarrollarán será de corriente continua no tienen 

necesidad de usar dichos aparatos, al revés de la Sociedad Gas Reusense ya que 
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esta la fuerza por su fábrica desarrollada (...) será de corriente alternativa, 

corriente sumamente peligrosa que bajo ningún concepto podría autorizarse, de no 

ser las líneas maestras o feeders subterráneas con sus correspondientes estaciones 

de transformadores para convertir dicha corriente de alto potencial a bajo 

potencial, esto es, de corriente alternativa a corriente continua (...)”. 

 

La Comissió de Foment es creia amb el deure d’aconsellar al Ple de l’Ajuntament 

l’acceptació dels plànols i de les memòries presentades per les societats litigants 

però subjectant-les al compliment de les prescripcions contingudes al Reglament 

per a les instal·lacions elèctriques que es presentava en aquest mateix moment. 

També s’aconsellava l’acceptació de l’estesa aèria tant d’un mode vertical com 

horitzontal, tot i que es preferia que els fils elèctrics s’encastessin a la paret per 

mitigar la seva visibilitat i no enlletgir l’ornat públic, tot i que presentava la 

dificultat de la irregularitat en la majoria dels carrers amb respecte a l’alçada dels 

edificis. Per fi, l’Ajuntament va aprovar, el 30 de setembre de 1898, l’informe de la 

Comissió de Foment. Aquest informe no era tan sols un debat tècnic sinó el reflex 

d’un conflicte d’interessos entre les dues empreses i les persones que des de 

l’Ajuntament les recolzaven. 

 

Per altra banda, la mateixa Comissió de Foment, reconeixeria la dificultat per 

avaluar el dos projectes elèctrics presentats, degut a la manca d’un Enginyer 

Municipal amb els suficients coneixements sobre l’electricitat i es va optar per fer 

servir el reglament interí de l’Ajuntament de Saragossa, perquè el van considerar 

el millor i més complert reglament de tots els que havien consultat. Les 

“Condiciones a que deben ajustarse las Concesiones de instalación en la vía pública 

de conductores eléctricos para el servicio particular y Reglamento para las 

instalaciones de producción, explotación y consumo de corrientes eléctricas” que 

l’ajuntament de Saragossa havia establert l’any 1893, en el seu preàmbul indicava 

una sèrie de condicionants que calia tenir en compte, els quals va aplicar després 
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l’ajuntament de Reus.52 Presentava l’existència d’una clara i patent lluita per les 

concessions elèctriques, tal com passava en ciutats com Londres i Paris i amb 

anterioritat als Estats Units; una lluita dura i tenaç per l’existència. Es van aplicar 

tota classe de mitjans per atraure una opinió favorable com era el revestiment 

d’un vernís científic dels projectes que explotarien negociants intel·ligents i que, 

amb habilitat, van aprofitar industrials amb un gran desig de lucre i amb un falta 

absoluta de coneixements científics. Aquests industrials van comercialitzar 

l’enllumenat elèctric en detestables condicions i van atribuir als competidors, els 

perills i els defectes de sistemes determinats basats en la inexperiència o la mala 

fe. Aquest reglament va establir que, la Corporació Municipal era qui hauria de 

cercar l’equilibri entre les necessitats que havia que satisfer i les molèsties i 

inconvenients que s’haurien de crear en una concessió de l’enllumenat elèctric. 

Aquest equilibri s’havia d’aconseguir pel camí de la ciència. Però la recerca d’una 

reglamentació acurada era pràcticament impossible, perquè recollir totes les 

variants tècniques era una àrdua tasca i equivaldria a escriure un extens tractat 

d’electrotècnia industrial que, davant el continu avenç de la tècnica elèctrica podia 

quedar desfasat abans de la seva publicació. A més, la interpretació d’aquesta 

reglamentació necessitaria de persones amb grans coneixements de tecnologia 

elèctrica. Els tècnics saragossans van constatar la inexistència d’una legislació 

general sobre la indústria elèctrica i que era necessari acudir a les revistes, on es 

mantenia al dia de l’evolució científica i que calia regirar moltes publicacions per 

trobar algun aspecte interessant. En cap país existia aquesta legislació general, i no 

es trobaven més que bases generals dictades en algunes localitats, en cap cas la 

reglamentació ideal.53 La legislació que citava aquesta Concessió de Saragossa 

                                            
52

 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. 1er. Lligall. Aprovat per l’Ajuntament en sessió de 30 
de setembre de 1898. 
53

 “(...) Por nosotros va a contestar el Senado de New York, que ya en 1891 después de haber encargado a 
una Comisión de su seno el estudio de un proyecto de reglamento de las industrias eléctricas, terminó 
después de una información de seis meses sus trabajos, con la siguiente conclusión, calificada de 
sabiamente liberal.  
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s’havia recollit entre l’existent al Regne Unit, a Estats Units d’Amèrica, a Suècia, a 

Bèlgica, a França, a Bèlgica, a Itàlia i a Espanya.54  

 

Es considera que al principi de l’enllumenat elèctric es van tractar d’establir 

condicions molt estrictes que van desaparèixer a mesura que l’avenç científic va 

permetre tenir més seguretats en la distribució d’energia elèctrica. En la data en 

què es va demanar les bases de la concessió a Saragossa es van fixar només les 

bases generals i es va exigir la presentació d’un projecte detallat, que estudiat per 

persona competent de l’Ajuntament havia de garantir la seguretat i la comoditat 

dels veïns. A Reus, es va utilitzar documentació, com l’abans tractada, per 

comparar els projectes presentats a l’Ajuntament.55 Després, la reglamentació 

elèctrica es va concretar en altres normes, de tal manera que en diverses 

qüestions plantejades amb la instal·lació de la xarxa elèctrica i amb els seus 

components transformadors es varen fer servir les normes que s’establirien poc 

temps després. Així, per a la instal·lació, per part de Gas Reusense, d’una caseta 

per a un interruptor elèctric i per l’estesa, per part d’Electra Reusense, de cables de 

baixa tensió que havien de creuar les línies fèrries del Nord, es va remetre 

l’autorització a les condicions del Reial Decret de 15 de juliol de 1901 sobre el 

Reglamento sobre instalaciones eléctricas y servidubre forzosa de paso de las 

mismas i al Reglament reformat el 7 d’octubre de 1904.56 La legislació sobre la 

indústria elèctrica era escassa i no va evolucionar adequadament fins l’any 1919 

                                                                                                                                    
Considerando los testimonios recogidos, creemos imposible al Senado el formular una reglamentación 
satisfactoria para una industria que se desarrolla y se transforma constantemente volviendo así anticuada 
toda regla, de un año al siguiente. Podrá, sin embargo, ejercerse por el Estado o por las Autoridades locales 
una vigilancia análoga a la que existe sobre las calderas de vapor. Hay dos puntos sobre los cuales puede 
legislarse; el uno, prohibiendo la entrada de corrientes de más de 250 volts en el interior de un edificio; el 
otro, ordenando que desde 1º. De enero de 1892 ningún conductor aéreo de alumbrado o de transmisión de 
fuerza sea ya tolerado en el interior de ninguna ciudad de importancia.(...)”. AHCR: Preámbulo de 
Condiciones a que deben ajustarse las Concesiones de instalación en la vía pública de conductores eléctricos 
para el servicio particular y Reglamento para las instalaciones de producción, explotación y consumo de 
corrientes eléctricas” que havia establert l’Ajuntament de Saragossa redactat a Saragossa el 21 de maig de 
1893 per Pedro Tiestos, M. Isabel, Francisco Iranzo, León Saenz de Cenzano i Julio Rodríguez. Tipografia de 
Julián Sanz y Navarro, 1893. Saragossa. Pàg. 9-10. en AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917.  
54

 Ídem.  
55

 Ídem. : Pàg.: 12-14. 
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com es pot comprovar en una enciclopèdia pràctica de l’electricitat publicada l’any 

1926, la legislació elèctrica espanyola tenia com a disposicions vigents d’ús més 

freqüent per als professionals del sector elèctric:57 el Reglamento provisional para 

instalaciones eléctricas, en cuanto afectan a la seguridad pública y a la 

servidumbre de paso, segons la Llei de 23 de març de 1900; el Reglamento 

referente a las instalaciones eléctricas, aplicables a las industria minera y 

metalúrgica de 30 de gener de 1903;58 les Instrucciones reglamentarias para el 

servicio de verificación de contadores de electricidad,  de 7 d’octubre de 1904;59 i 

de manera provisional el nou Reglamento eléctrico, de 27 de març de 1919.60     

 

Quan a la reglamentació reusenca de les instal·lacions particulars, en aquesta no es 

va excloure cap sistema, ni es van fixar potencials, amb excepció de la de dintre 

dels edificis. També, es proposava que els conductors fossin aeris fora de les 

poblacions i subterranis dintre d’ells, que els cables primaris d’alimentació 

(feeders) i els de distribució fossin de més de 8 m. m. de diàmetre, tenint en 

compte totes les condicions de seguretat elèctriques i mecàniques, l’ornament, la 

no obstrucció de la via pública i tot allò que feia referència a la seguretat de les 

persones i les coses. Aquests condicionants va presentar un problema principal 

durant la instal·lació elèctrica a la ciutats, a l’igual que va succeir a Reus. La 

col·locació de cables elèctrics no havien de pertorbar els serveis telegràfic i 

telefònic que ja hi havia instal·lats. Aquests serveis eren intocables perquè a 

Espanya el telègraf s’explotava sota el règim de monopoli de l’Estat, mentre que el 

telèfon tenia una consideració de règim mixt o intermedi entre el monopoli i el de 

llibertat industrial o de competència privada que era el règim de l’electricitat.61 

                                                                                                                                    
56

 AHCR: Actes Municipals. Any 1907. 2 i 22 de novembre. Folis 302-304 i 322. 
57

 DESARCES, Henri: Gran Enciclopedia Práctica de Electricidad. El tecnicismo y la pràctica modernos. Tom 2. 
Editorial Labor, S.A. Barcelona, 1926. Pàg.: 690-773. 
58

 Reformat per el Reial Decret de 18 de gener de 1904 i les reformes del Reial Decret de 12 de juliol de 
1904. Pàg.: 719. 
59

 Modificades el 8 de juliol de 1906. Ídem. Pàg.: 729. 
60

 Ídem. Pàg.: 690. 
61

 Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. Pàg.: 18. 
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Sota el criteri que la via pública es limitada i per tant no podia estar afectada per 

un nombre il·limitat de permisos per ocupar-la, es va aconseguir un element de 

control i de justificació de les decisions municipals. Però aquest poder havia de 

servir per afavorir la indústria dintre d’una lliure competència privada. La comissió 

que va redactar aquest preàmbul de la concessió elèctrica a Saragossa, també, va 

presentar altres consideracions que calia tenir en compte com l’autorització per 

temps fix, l’establiment de l’estatus d’indústries d’interès públic i tenir cura de les 

greus dificultats que podia presentar l’autorització elèctrica davant la concessió 

d’ús de l’enllumenat públic de gas.62 De fet altres reglamentacions posteriors van 

estipular la condicions de respecte entre serveis. L’exemple de Saragossa va reeixir 

i el 30 de setembre de 1898, es van aprovar per part de l’Ajuntament de Reus les 

Condiciones a que deben ajustarse las concesiones de instalación en la vía pública 

de conductores eléctricos, para el servicio particular. Aquest text saragossà va patir 

unes petites modificacions i va tenir un caràcter interí per a les instal·lacions 

elèctriques a la ciutat de Reus.63 

 

Però el mercat elèctric era tan puixant com inestable. De tal forma que les 

iniciatives canviaven de mans amb rapidesa o eren absorbides per empreses de 

més envergadura, com va passar amb la part elèctrica de Gas Reusense l’any 1912, 

quan la va adquirir la societat Energía Eléctrica de Cataluña, per 595.000 

pessetes.64 Altres iniciatives com la de Latieule i Coca només van durar el temps 

necessari per completar la fase d’establiment. El fet d’aconseguir situar-se 

industrialment a una ciutat i cedir la fàbrica i les concessions elèctriques 

                                            
62

 Ídem.: Pàg.: 19-22. 
63

 La Concessió i Reglament elèctric saragossà, al convertir-se en la Concessió i Reglament reusenc amb 
caràcter interí, presentà una sèrie de addicions i supressions que es considerarien vàlides segons l’acord de 
l’Ajuntament de Reus. 

• Es suprimida la condició 2a . de la pàgina 23. 

• Anul·lada la condició 5a. de la pàgina 27. 

• Anul·lades, també, les condicions 6a. i 7a. de la pàgina 30. 
 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. 
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obtingudes va ser una estratègia econòmica d’algunes empreses. Així el 15 de 

novembre de 1898, Latieule y Coca va comunicar a l’Ajuntament de Reus que “(...) 

a fin de dar mayor desarrollo a nuestra fábrica de electricidad establecida en esta 

Ciudad en la calles de San Celestino número 5 (...)ha (...) cedido todas sus 

concesiones a la Sociedad anónima Electra Reusense (...)”.65 

 

La indústria elèctrica va entrar a Reus quan la seva tecnologia i les tècniques, tan 

productores com de distribució, s’estaven aplicant en altres lloc de Catalunya amb 

èxit. Pels ciutadans de Reus va significar un nou miracle tecnològic, una innovació 

que havia de capgirar els fonaments energètics establerts a la societat. Les dues 

empreses elèctriques reusenques van crear els seus projectes basats en la 

iniciativa de l’Ajuntament que, l’any 1897, va celebrar una subhasta de 

l’enllumenat públic per a la ciutat de Reus, mitjançant gas i electricitat.66 Però no 

va ser fins a principis de l’any 1899, que Gas Reusense va començar el seu procés 

d’introducció de l’energia elèctrica a Reus. El dia 20 de gener, l’empresa va 

comunicar a l’Ajuntament que ja s’havien iniciat els treballs d’instal·lació dels 

suports per a l’estesa dels cables elèctrics.67  
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 AGN: Escritura de Reducción de capital de la Sociedad anónima domiciliada en Reus, “Gas Reusense”. 
Antonio de Solo y de Castaños. Reus, 5 de juliol de 1912 i BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense S.A. 1854-
1954. Pàg.: 24. 
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 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917.  
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 AHCR: Pliego de condiciones para la subasta del Alumbrado público de la ciudad de Reus, por medio de  
gas y de la electricidad. Botlletí Oficial de la Província de Tarragona. Dimecres, 24 de Novembre de 1897.  
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8.1.  Implantació de la xarxa elèctrica al municipi i altres condicionants 

tècnics. 

 
Foto CIMIR.: En aquesta foto es observar el raval alt de Jesús  completament electrificat. Any 1904. 
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Dos aspectes tècnics principals van marcar la implantació de la xarxa per a 

l’enllumenat elèctric de la ciutat: la forma que s’havia d’adoptar per a la instal·lació 

de la xarxa elèctrica i el tipus de corrent que s’havia d’emprar en la distribució 

elèctrica. La Secció de Foment de l’ajuntament va ser l’encarregada d’acordar totes 

els aspectes tècnics i tecnològics que havien de regir entre les empreses 

energètiques. Des del moment mateix que el gas va iniciar el projecte 

d’implantació de gas a la ciutat, havia regulat les condicions del servei i havia 

vetllat per el bon estat de l’enllumenat públic. El cas elèctric seria similar.  Des que 

apareix l’idea innovadora d’aplicar la tecnologia elèctrica a la ciutat, l’Ajuntament 

va cercar en altres poblacions, no tan sols a Saragossa, tota la documentació 

necessària per tal d’establir un servei conseqüent i adequat. Un servei que 

apliqués tot allò ja experimentat en altres llocs i que garantís uns paràmetres de 

viabilitat  i màxima garantia d’èxit.68 A partir de l’any 1881, quan es van rebre a 

l’Ajuntament les primeres noticies i els oferiments per tal d’establir l’enllumenat 

elèctric, i fins el 1898, l’any en què es va consolidar definitivament la idea, va ésser 

una època de tempteig, de posta en situació i d’aprofundiment en la tècnica i les 

aplicacions de la nova tecnologia. Totes les parts implicades en el procés de 

implantació van haver de fer un esforç per adaptar-se, de forma urgent, a un camp 

nou en la generació de energia i el seu transport fins als punts de consum. Així 

l’Ajuntament con les empreses que volien gaudir de la futura concessió municipal i 

el nou monopoli es van aplicar en la consecució dels objectius previstos. En els 

projectes tècnics de les empreses, Gas Reusense i Electra Reusense, cadascuna 

d’elles, van prendre partit per un tipus diferent d’aplicació tècnica, quan a 

l’extensió de la xarxa elèctrica i el model a establir en la nova infrastructura. 

 

La Comissió de Foment de l’Ajuntament de Reus tenia l’ultima paraula i era qui 

havia de donar el vist i plau a tots els condicionants tècnics relatius a la implantació 

                                            
68

 AHCR: Enllumenat públic elèctric. 1896-1917. 



8. Creació de les primeres empreses elèctriques reusenques.  Pàgina 446 

 

de l’electricitat.  Així, el juliol de 1898, es van establir les bases per poder accedir a 

la concessió de l’estesa dels cables i de l’establiment de les fàbriques d’electricitat 

- fàbriques que ja existien -.69 Les condicions que havien de complir les dues 

empreses amb l’establiment de l’enllumenat elèctric eren les següents: 

1a. Sol·licitud de permís per fabricar electricitat, amb el detall de la classe i el 

nombre de generadors elèctrics, el corrent produït pels generadors i les 

precaucions adoptades per evitar els perills al local que ocupin, la classe de 

conductors emprats a l’interior de la fàbrica i la força que s’empraria per 

produir l’electricitat, amb els plànols de la instal·lació de conformitat amb les 

Ordenances Municipals en els apartats dedicats a la indústria i a l’establiment 

dels generadors de vapor i els motors necessaris. 

2a. Indicar el sistema de distribució adoptat per la xarxa, la classe dels conductors i 

la densitat del corrent amb el qual funcionarien, el sistema de tallacircuits i el 

dibuix dels suports i els aïlladors. El corrent màxim dels conductors havia de 

ser inferior a 300 volts, i s’aplicaria una multa de 300 pessetes en cas 

d’incompliment. 

3a. L’obligació del concessionari de sol·licitar al servei de Telègrafs, els permisos 

necessaris per a l’estesa de la xarxa elèctrica. Aquesta precaució tenia la 

finalitat de no perjudicar el servei establert. 

4a. La instal·lació de la xarxa per sota de les cartel·les, suports i cornises, i sempre i 

quan no es perjudiquessin les línies arquitectòniques de les façanes. 

5a. La distancia entre dos aïlladors consecutius havia de ser de més de 100 metres; 

calia que els conductors estiguessin fora de l’abast de les persones i a l’interior 

de les habitacions estarien a la visa i aïllats de murs i haurien de passar a més 

d’un metre de distancia de les canonades d’aigua i de gas. 

6a. Per travessar la via pública, calia situar el conductor a una alçada mínima de 15 

metres des del terra i no havien de formar cap angle menor de 60º, amb l’eix 

de la mateixa via. 
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7a. Els aïlladors o pals a utilitzar han de tenir la resistència necessària per al vent i 

sostenir la tracció dels colzes de la línia i les desigualtats entre els braços de la 

mateixa.  

8a. No s’admetien l’ús de la terra per tancar el circuit. 

9a. El concessionari havia de disposar per al servei del municipi els aparells 

necessaris per comprovar, sempre que ho cregués convenient, els valors 

establerts per al subministrament elèctric. 

10a. Presentació de plànols per duplicat de les vies públiques a canalitzar o 

d’extensió de la xarxa i amb 8 dies d’antelació a l’inici dels treballs. El plànol 

s’havia de traçar a escala i havia d’estar signat per una persona competent.  

11a. Tots els treballs de canalització, d’estesa de cables,... havien de complir les 

Ordenances municipals vigents.  

12a. Les obres per a l’establiment de l’electricitat haurien de començar 3 mesos 

després de la concessió i aconseguir el subministrament del llum elèctrica als 

6 mesos d’iniciats els treballs. Si no s’arribessin a complir aquests terminis, la 

concessió es consideraria caducada. 

13a. Per a l’establiment de pals sobre les cobertes o els terrats dels edificis, siguin 

aquests públics o privats, necessitaven els concessionaris l’autorització de les 

entitats corresponents o dels propietaris. A més, s’hauria d’obtenir 

l’autorització d’una servitud per la vigilància o manteniment de la xarxa. 

14a. La intensitat del corrent que circulés pels conductor de coure nu, no excediria 

mai de 2,50 ampers per mil·límetre quadrat de secció dels conductors, fins 5 

mm. de diàmetre de 2 ampers en conductors més gruixuts, ni tampoc de 2 

ampers per igual unitat superficial en conductors aïllats fins a 20 mm. 

quadrats de secció útil, ni de 1,75 ampers en conductors aïllats de major 

secció.  

15a. L’autorització de l’Ajuntament per a la col·locació de pals al terra de la via 

pública. 
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16a. Les tarifes a que haurien d’estar subjectes l’empresa o concessionari eren les 

següents: 

A) Per cada pal col·locat a la via pública, cinc pessetes anuals; tarifa 

irreductible. 

B) Per cada llicència per a la instal·lació en cases o edificis particulars, quinze 

pessetes. 

C) Per cada canvi d’empresa deu pessetes (cada instal·lació antiga o 

derivació anterior B). 

Tot el material emprat per a la instal·lació de la xarxa i que cessés en la seu servei 

havia de retirar-se sense causar desperfectes. A més, per protegir-se davant de 

qualsevol eventualitat es deixava en mans de l’organisme Municipal el poder 

determinar allò que cregués més procedent.70 

 

Davant d’aquestes bases imposades per l’Ajuntament per accedir a la concessió, 

les empreses aspirants a conquerir la millor situació possible davant de la pròxima 

subhasta per l’enllumenat elèctric, van acceptar les condicions establertes per 

l’Ajuntament.71 Com s’ha dit abans, Lautile y Coca – Electra Reusense - les va 

acceptar el 26 de juliol de 1898, mentre preparava una Memòria extensa sobre el 

servei a instal·lar i demanava un permís provisional que s’aprovaria el 5 d’agost. 

Gas Reusense, també, va sol·licitar el permís provisional el 3 d’agost, però es va 

queixar de l’incompliment d’Electra Reusense de la base 1a. La discussió per 

decidir aquesta aprovació va ser tosca i una part del consistori, va acusar a Gas 

Reusense, de no tenir cap més motiu per la negativa que la de posar obstacles a la 

realització del projecte de l’Electra Reusense. Un altre argument utilitzat per 

desacreditar els qui recolzaven les propostes de l’empresa gasista, va ser la 

acusació de realitzar dirigisme dins del consistori, tot indicant a l’ajuntament la 

conducta que havia de seguir. Com s’ha vist, des de la seva fundació Gas Reusense 
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 Ídem.  Reus, 26 de juliol i 3 d’agost de 1898. 
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tenia importants vincles amb el consistori. La lluita d’interessos empresarials es va 

realitzar des de bon principi a les dependències municipals.72 

 

Les condicions imposades per l’Ajuntament significaven una minva en la capacitat 

d’actuació i de rendibilitat de les empreses; ja se sap, que des d’antuvi, tota 

activitat econòmica ha volgut estar deslligada de peus i mans i no viure dins cap 

reglamentació i imposició social. Davant aquesta reglamentació tècnica dictada pel 

Consistori es van presentar al·legacions, com les de Gas Reusense, que reclamava 

una sèrie de modificacions com: 

• Rebaixa de l’alçada determinada en la base sexta. 

• Rebaixa en les tarifes A i B, dins d’un intent d’alleugerar les càrregues 

empresarials per facilitar l’immersió de les empreses en una nova tecnologia. 

• Modificació de la Base 11 ja que es considerava que no s’havien d’imposar 

drets obertura de rasa per a la instal·lació de cables soterranis.73 

• No concedir el permís provisional fins que no s’haguessin presentat les 

Memòries i plànols en base del 1er. Conveni. 

La Comissió de Foment va acabar per acceptar la majoria de les peticions de Gas 

Reusense, de tal forma que s’establí en 10 metres l’alçada mínima per l’estesa de 

la xarxa. També, es dictaminà no gravar amb un cànon o impost els casos previstos 

en les condicions B i C, a més de d’establir que no es pagués l’arbitri de 2 rals per 

metre lineal de rasa que establien les Ordenances Municipals encara que no es 

modificava la Base 11. S’autoritzava la canalització subterrània de les línies de 

força; tema que va significar una gran discussió tècnica sobre la conveniència de 

què fossin aèries o soterrades. Però, en el tema de la no concessió del permís 

provisional a Electra Reusense, no va trobar el ressò suficient en el Consistori 

reusenc que ja l’havia considerat com debatut. Aquest últim punt era una 

demanda, encara que legítima per part de Gas Reusense, que intentava entorpir la 
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 Gas Reusense projectava la xarxa d’Alta Tensió soterrada. 
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iniciativa que es presentava com a rival i guanyar temps per estendre’s i presentar-

se com l’única alternativa lògica i tecnològicament atractiva.74  

 

El mateix any 1898, es van aprovar les condicions – Reglamento para las instalaciones 

de producción, explotación y consumo de corrientes eléctricas – que havien de complir 

les instal·lacions elèctriques de la ciutat de Reus de forma interina.75 En aquestes 

condicions, l’Ajuntament acordà en principi autoritzar, sense monopoli ni cap 

privilegi, la instal·lació a la via pública de conductors d’energia elèctrica, amb 

destinació al servei dels particulars. En aquest punt, queda clar que l'Ajuntament 

no es veia ja amb la necessitat prioritària de salvaguardar les iniciatives elèctriques 

que s’havien presentat, al contrari del que va succeir quan es va presentar la 

tecnologia del gas en la ciutat, a mitjans del segle XIX, que va tutelar mitjançant la 

concessió del monopoli del gas a l’empresa Gas Reusense. L’Ajuntament tenia 

solucionat mitjançant gas, el tema de l’enllumenat públic i l’energia elèctrica 

encara presentava dubtes tecnològics per tant no era imprescindible la seva 

implantació en la ciutat. A més, la competència entre les dues empreses 

elèctriques podia generar més beneficis que pèrdues al consistori ja que la lluita 

d’interessos entre ambdues tan sols podia repercutir en un esforç per aconseguir 

unes instal·lacions amb una qualitat més acurada i una rebaixa en el preu de 

l’electricitat. Aquesta situació permetia a l’Ajuntament ésser escrupolós amb els 

detalls tècnics de les iniciatives elèctriques que pretenien establir-se a ciutat  i 

forçar-les a complir les seves instruccions de tal manera que recalcava que no 

s’engegaria cap estació sense que anés precedit d’un detingut reconeixement 

oficial i la seva autorització.76 
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 L’ajuntament va exigir a les empreses peticionaries de l’autorització elèctrica que havien de demostrar, 
prèviament, ser les propietàries o els arrendataris dels terrenys, on estava previst la construcció de la 
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Foto CIMIR.: Instal·lació elèctrica aèria a la plaça del Rei (ara de Fortuny) el 1916. 

 
El debat del Reglament que tractava sobre la instal·lació, aèria o soterrada, de la 

xarxa elèctrica de transport –major tensió elèctrica- va finalitzar amb l’adopció 

d’una solució salomònica per part  de la Comissió de Foment, que va concedir la 

possibilitat d’instal·lar la xarxa de conductors d’electricitat i tots el cables 

d’alimentació a l’interior de la ciutat, de forma aèria o soterrada. Aquesta condició 

es va adequar a les dues propostes ja presentades a l’Ajuntament per Gas 

Reusense i l’Electra Reusense. La xarxa elèctrica aèria presentava un problema 

evident i de caràcter no tècnic, on es va fer necessària, no poques vegades, la 

mediació de l’Ajuntament. Era imprescindible, per la instal·lació dels aïlladors, el 

                                                                                                                                    
central elèctrica. A més, abans de qualsevol treball en la via pública era imprescindible la presentació a 
l’Ajuntament del projecte, signat per una persona competent, de tots els aspectes tècnics relatius a la 
implantació de la central de producció i els elements necessaris per a la distribució, tot indicant les seccions, 
composició, forma i sistema de col·locació de tots els conductors, tant aeris com subterranis, la densitat del 
corrent elèctric, a partir de l’estació central fins les últimes derivacions de la xarxa i les preocupacions 
adoptades per al seu perfecte aïllament i per posar-los fora de l’abast de les persones. Ídem. 
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permís de cada propietari de l’edifici afectat i que, generalment, s’oposaven a 

aquesta operació. Aquest entrebanc tan sols podia trobar solució a traves d’una 

acció decidida del govern municipal.77 En les instal·lacions aèries, quan fos precís 

col·locar suports als edificis públics, als d’alguna corporació, o als dels particulars, 

el concessionari hauria d’entendre’s amb els propietaris, ja que l’Ajuntament no 

podia transmetre cap dret sobre les propietats que no eren del comú. De cap 

manera s’acceptaven els conductors sobre les cobertes dels edificis. 

 

El control tècnic i físic de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic es reservava 

per als tècnics municipals fins el punt que l’Ajuntament es podia obligar al canvi 

dels conductors, sempre a càrrec del concessionari. El concessionari quedava 

obligat a complir les prescripcions d’un Reglament adjunt, sobre les instal·lacions 

de producció i de consum d’energia elèctrica. S’obligava al concessionari a posar 

en pràctica en tota la instal·lació les regles aconsellades per la ciència i 

l’experiència, i adoptar quantes mesures de precaució i seguretat fossin 

imposades, tant durant l’execució dels treballs com fins la caducitat de la 

concessió. Amb aquesta última mesura es tenia un control tècnic sobre l’empresa 

concessionària, era com la denominada “clàusula de progrés” que s’imposà en les 

primeres concessions dels Ajuntaments a les empreses del gas. 

 

La clàusula 12 del Reglamento para las instalaciones de producción, explotación y 

consumo de corrientes eléctricas marcava uns terminis d’instal·lació de les 

infraestructures elèctriques però aquests es va ampliar. La concessió es 

consideraria caducada si el concessionari no iniciava els treballs d’instal·lació 

dintre del termini de quatre mesos, a comptar des del dia de l’acord favorable de 

l’Ajuntament. També si en setze mesos, a partir des de la mateixa data, no estaven 

acabades les estacions centrals i secundàries i la xarxa corresponent al nombre 

d’abonats que la companya tingués per aquella època. Com a tercera condició, 
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finalitzaria la concessió si es deixava de subministrar corrent elèctric durant 120 

dies en un mateix any o 90 dies consecutius, a menys que existís una causa de 

força major. L’incompliment d’alguna de les condicions de la concessió també 

donava per expirat el contracte. Una sèrie d’articles addicionals van completar els 

acords a les empreses elèctriques, on es va determinar que les concessions no 

tindrien validesa si no ratificava l’Ajuntament el termini de publicació de les 

sol·licituds de concessió admeses, l’àmbit d’actuació de cada concessió i la 

declinació de qualsevol responsabilitat de l’Ajuntament pels possibles defectes en 

l’execució dels diversos projectes. El preu de l’enllumenat elèctric no es podia 

augmentar sense que el concessionari ho anunciés als diaris de la localitat amb 

tres mesos d’antelació. L’Ajuntament no va gravar amb canons ni cap altre tipus 

d’impost l’autorització per ocupar la via pública i altres conceptes. 

 

A les condicions de les instal·lacions elèctriques que de forma interina havien de 

regir a la ciutat de Reus, es va adjuntar un Reglament que va obligar a sotmetre’s  

a la inspecció de l’Ajuntament, sense que es poguessin establir, sense previ avís, al 

terme municipal estacions centrals i fàbriques particulars de producció de corrents 

elèctriques. També, les estacions dedicades a la transformació del corrent i els 

establiments i fàbriques, on només es consumís l’energia elèctrica en qualsevol de 

les seves aplicacions. Les societat o particulars que volien efectuar alguna 

instal·lació elèctrica, havien de presentar la sol·licitud corresponent i dels plànols a 

l’Ajuntament, per a la seva autorització. S’obligava, també a tots aquells que es 

proposessin emprar com agent principal de la seva indústria el corrent elèctric, a 

presentar la sol·licitud, el plànol, la disposició dels aparells que utilitzarien 

l’electricitat i les dades de les mesures de seguretat aplicades per garantir la 

integritat física dels operaris i els veïns. Els consumidors de caràcter comercial que 

tan sols consumissin energia elèctrica per a l’enllumenat o com força motriu 

devien presentar a l’Ajuntament una sol·licitud de permís, indicant en aquesta el 

nombre, la potència lluminosa i la classe de focus a utilitzar, el sistema de 
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comptador, la potència i el sistema del motor elèctric i altres dades que fossin 

necessàries per tenir una idea completa de la instal·lació.  

 

Les fàbriques es definien, al Reglamento para las instalaciones de producción, 

explotación y consumo de corrientes eléctricas establert a Reus,78 com els edificis 

destinats a estacions centrals i tots aquells altres on s’instal·lessin aparells de 

producció de corrent elèctric. El edificis calia que estiguessin aïllats d’altres 

construccions i que s’empressin materials incombustibles, en previsió d’accidents 

fortuïts per incendi o per descarregues elèctriques atmosfèriques. Regulava també 

els elements bàsics que havien de composar la fàbrica com els acumuladors, que 

havien d’estar en locals ventilats i provistos de xemeneies de tir que 

arrosseguessin al exterior els gasos i vapors perjudicials; les dinamos, que eren les 

màquines de producció d’energia elèctrica per excel·lència i que havien d’estar 

situades en llocs secs i ben ventilats i amb un aïllament elèctric perfecte; el 

quadres de distribució, que contenien tots els aparells de seguretat, de 

comprovació i de mesura en proporció al nombre de dinamos existents; i els 

conductors, que feia referència als cables situats dintre de la sala de màquines que 

havien d’estar perfectament aïllats, situats en suports i convenientment numerats. 

S’estipulaven mesures de seguretat personal pels operaris de la fàbrica, com 

l’obligació d’utilitzar vestits adequats, guants de cautxú i altres peces 

recomanades. Les dinamos s’havien d’aïllar amb planxes de vidre, ja fos cobrint el 

pis de l’operari amb una làmina o fulla de cautxú o adoptant un altre medi eficaç. A 

més, s’obligava a fixar en un lloc visible les instruccions que donessin a conèixer als 

obrers i a les persones estranyes al servei, les precaucions que calia prendre per 

evitar accidents. En un període on l’accidentalitat era elevada en la indústria i les 

mesures de seguretat eren infringides sistemàticament per la patronal i, en moltes 

ocasions, pel mateix obrer, no deixa de ser estimable veure com s’estipulen unes 
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condicions bàsiques per a la seguretat dels treballadors de les fàbriques 

elèctriques. 

 

El Reglament també tenia un apartat dedicat a les Instal·lacions interiors de 

consum d’electricitat, que com a punt primordial prohibia l’ús de corrents elèctrics 

que no fossin de baixa tensió, en habitacions i establiments privats o públics de 

tota classe.79 Els ramals d’alimentació havien de tenir un perfecte aïllament amb 

terra i si havia a prop canonades de gas calia aconseguir un aïllament absolut amb 

aquest fluid. Així mateix es va prohibir la utilització de conductors nus, sense 

substància aïlladora, amb l’excepció dels casos especials on s’obligava a què 

estiguessin fora de l’abast de les persones i separats entre sí de tal manera que no 

es poguessin tocar ni accidentalment.80 Aquests conductors serien de coure, d’una 

gran conductibilitat almenys igual al 90 % de la de coure pur, la seva coberta 

protectora hauria de ser doble, elèctrica i mecànica, i una d’elles impermeable. Els 

circuits de tota la instal·lació havien de ser complets, sense que formessin part 

d’ells les canonades de gas i aigua, ni les construccions metàl·liques de l’edifici ni el 

terra. Es determinava la secció dels circuits destinats a l’alimentació de làmpades 

d’incandescència, d’arcs voltaics i de motors.81 Tot un seguit d’articles del 

Reglament, van dictaminar les normes d’instal·lació dels conductors elèctrics, i van 

abastar aspectes que anaven des de la forma de realitzar les unions, que no 

s’havien de fer per simple contacte, sinó soldades a la resina segons determinava 

                                            
79

 “(...) Se consideran de baja tensión las corrientes cuya diferencia de potencial entre los dos conductores, 
no exceda de trescientos volts si son continuas, y de ciento cincuenta volts si son alternativas; se denominan 
de alta tensión si exceden de trescientos volts, (...)”. Artículo 16. Ídem.    
80

 “(...) Ayer a las siete de la tarde hubo un contacto entre los cables eléctricos que se cruzan en la calle 
Monterols esquina a la Plaza Prim y consecutivamente aparecieron grandes llamaradas hasta que se 
fundieron alguno de dichos cables exponiendo a los transeúntes a una verdadera desgracia.  
Sería conveniente por parte de las autoridades, vigilaran las instalaciones de dichos cables y obligaran a las 
compañías que suministran dicho fluido, a que arreglaran o rectificaran dichas instalaciones, con el fin de 
que tuvieran las condiciones que previene la ley. (...)” Diario de Reus, 6 de novembre de 1909. 
81

 “(...) Art. 23. En todo caso estas secciones serán tales que el paso accidental de una corriente de 
intensidad doble que la normal no ocasiones en el conductor un calentamiento superior a cuarenta grados 
centígrados. (...) Art. 24 No se empleará ningún hilo de cobre de menos de nueve décimas de milímetro de 
diámetro para alimentar una lámpara (...)” AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. “Reglamento 
para las instalaciones de producción, explotación y consumo de corrientes eléctricas”. 
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l’experiència, fins al seu aïllament i protecció contra la corrosió i la humitat. 

També, es recollien tot un seguit de normes sobre les condicions dels conductors 

dobles, els fils flexibles, els tallacircuits, els interruptors, els commutadors i els 

reòstats.82 

 

Sobre els aparells de l’enllumenat – aranyes, grups, braços i altres aparells 

d’aquesta classe – col·locats fixes al sostre o a les parets, si eren metàl·liques, el 

Reglament deia que s’havien d’aïllar elèctricament i calia interposar peces 

aïlladores al punt de suspensió o sujecció. Els focs d’arc voltaic no es podien 

instal·lar en locals que tinguessin substàncies explosives o inflamables, a més el 

globus de la làmpada havia d’estar tancat completament, amb l’excepció de la part 

superior que havia de portar tela metàl·lica. Els fils de suspensió havien de ser 

incombustibles i independents dels conductors. Cada circuit d’una làmpada d’arc 

havia de contenir un interruptor i un plom de seguretat. Les seguretats per a les 

làmpades d’incandescència eren de menor exigència. També, es va normalitzar la 

possibilitat que l’enllumenat fos mixt, elèctric i de gas, malgrat que s’aconsellava 

que s’havia d’evitar sempre que fos possible. Les condicions bàsiques per aquesta 

il·luminació ambivalent eren que, la massa de l’aparell havia d’estar aïllada 

elèctricament de la canalització del gas, les bases de les làmpades 

d’incandescència o la massa de l’arc tenien que estar també aïllades elèctricament 

de l’aparell, i per últim, els fils, fortament aïllats i protegits, es subjectarien a 

l’aparell, de tal forma que no es pogués fer malbé per l’escalfor del gas. Es 

regulaven, també, les instal·lacions considerades especials ja fos per què els locals 

fossin humits o perillosos per a l’activitat que realitzaven al seu interior.83 

 

Per motius de seguretat, l’Ajuntament volia garantir la implicació directa, tant de 

l’empresa subministradora elèctrica com del client, en l’adeqüació tecnològica 
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 Veure Annex Condicions tècniques sobre la producció i les instal·lacions elèctriques a Reus. Dels articles 
25 al 35. 
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continua; tal com queda reflectit a l’article 44: “(...) Las empresas y particulares 

quedan obligados a observar y poner en práctica en sus instalaciones cuantas 

reglas y medios aconseje la ciencia y la experiencia para la completa seguridad de 

las personas y propiedades, estén o no aquellas consignadas en este Reglamento, 

así como a corregir sin pérdida de momento los defectos en cuanto se observaren o 

se hicieren patentes. (...)”. Les instal·lacions es van posar en marxa després d’una 

inspecció realitzada, pels tècnics municipals, abans que fossin utilitzades per 

primera vegada. L’Ajuntament tenia la potestat de realitzar quantes inspeccions de 

les instal·lacions cregués oportunes. A més, per aconseguir un major grau de 

seguretat de les instal·lacions, es recomanava que fossin executades per persones 

qualificades sense concretar quines eren en tractar-se d’una tecnologia recent.  

 

Aquestes bases es van aprovar a Reus, el 30 de setembre de 1898, i van constituir 

el text d’obligat compliment per a les dues empreses que pugnaven per la 

concessió elèctrica de l’Ajuntament. A partir d’aquest text, es crearen tot una sèrie 

d’interpretacions tècniques interessades. 

     
     Fotos CIMIR.: Detalls dels suports dels cables instal·lats als Ravals de Reus. Anys 1904-1909. 
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Dies abans de la seva aprovació encara es discutia sobre la millor disposició dels 

cables en l’extensió de xarxa elèctrica que s’hauria de col·locar als carrers de Reus. 

Per solucionar aquest tema, es va demanar un informe a l’Arquitecte municipal 

que presentà una sèrie de consideracions.84 L’Arquitecte municipal va manifestar 

que sobre les fàbriques d’electricitat de Gas Reusense i la Latieule y Coca, no podia 

opinar per desconeixement i va remetre al Consistori l’informe de l’Enginyer 

Industrial F. Font de Rubinat, que havia dictat, el 24 de setembre de 1898.85 

També, va constatar que a Gas Reusense se li havia anul·lat la concessió atorgada 

per l’Ajuntament, per no haver-ne fet ús dins d’un termini de sis mesos. Sobre 

l’assumpte dels suports aeris verticals o horitzontals i les solucions presentades 

per les dos empreses subministradores va determinar que els suports de Gas 

Reusense eren simples però verticals i per tant acceptables, sobresortien de la 

façana d’entre 0,10 a 1 metre. Els suports dels cables que van presentar Latieule y 

Coca eren de millor gust però horitzontals i sobresortien de la façana, un model, 1 

metre i, l’altre model, 1,60 metres. Eren elegants i havia en aquesta proposta una 

bona voluntat, però resultaven menys adients. La simplicitat i la verticalitat feien 

òptims els suports de Gas Reusense perquè aquesta simplicitat els convertia en 

discrets, davant de la mirada humana i passaven desapercebuts a la via pública. Un 

altre argument sobre la seva idoneïtat va ser la consideració que la verticalitat dels 

suports era la fórmula més utilitzada en la majoria de localitats importants, perquè 

reunien les millors condicions. També, l’Enginyer municipal va suggerir que no 

s’havia de permetre l’establiment de les xarxes aèries horitzontals i que només 

podrien ser verticals i s’havien de situar per sota de les mènsules, les impostes i les 

cornises amb un vol màxim d’1 metre. En cas que s’acceptessin, els suports 

horitzontals s’haurien de situar a 10 metres d’alçada, i a 8 metres els verticals. 

Com a mesura de seguretat, la línia de cables aeris havien de guardar una distància 

d’un 1 metre, en sentit vertical, de les xarxes aèries d’altres serveis o entre les 
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diverses xarxes elèctriques. L’informe de l’Arquitecte municipal, es va apropar el 

30 de setembre de 1898; el mateix dia que es varen dictaminar les condicions 

interines que regulaven les concessions elèctriques a Reus. 

 
AHCR: Suport presentat per Electra Reusense, en el seu projecte de l’any 1898. 

 

 
AHCR: Plànol de la làmpada tipus a instal·lar per Electra Reusense, segons projecte presentat l’any 1898. 

  
El camp tècnic era un camp de batalla tant important com podia ser l’econòmic i 

podia condicionar l’adjudicació de la subhasta i la pròpia existència de l’empresa. 
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Davant dels informes municipals sobre els suports aeris dels cables elèctrics, es va 

produir un intent d’adequació a les seves consideracions; a més, d’un intent de 

resoldre els problemes tècnics de la seva instal·lació. Electra Reusense, el 17 de 

novembre de 1898, va sol·licitar un canvi dels suports i els aïlladors ornamentats 

per sostenir els cables a la plaça de la Constitució i als carrers de tercer ordre, on 

les façanes de les cases eren, en gran part, d’antiga construcció i estaven formades 

per un totxo ficat de canto o sigui una paret de maó de cantell i no podien rebre ni 

clavar els cargols que havien de sostenir els pesats suports. La comissió de Foment 

de l’Ajuntament va autoritzar la col·locació de suports de ferro lleuger.  

     
 

    
Suports verticals emprats per Gas Reusense en el cablejat aeri elèctric. AHCR: Enllumenat púlbic... 

 

En aquest àmbit competitiu, l’Ajuntament va controlar de manera  exhaustiva, dins 

de les seves possibilitats, el funcionament de les fàbriques i la implantació de la 

xarxa elèctrica al municipi reusenc. El 28 d’abril de 1899, es van realitzar les 
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inspeccions per part de l’Enginyer municipal.86 A l’expedient sobre la central de 

Gas Reusense, va reconèixer que no estava capacitat per apreciar d’una manera 

definitiva les condicions de la mateixa, perquè no tenia antecedents sobre 

instal·lacions d’aquests tipus. També, va indicar que en aquells moments, la fàbrica 

no posseïa cap dinamo ni estava muntat; tampoc, el quadre de distribució que 

faria necessària una nova inspecció de la part elèctrica. Va constatar que la fàbrica 

elèctrica estava en un procés de creació perquè la instal·lació del primer motor i el 

seu generador no estava terminada i que es preparaven els suports per la resta de 

dinamos i motors. El muntatge de la fàbrica es va realitzar d’acord amb els plànols 

presentats, amb personal adequat i en un local amb bones condicions de llum i de 

ventilació. Apuntava la necessitat d’un estudi detallat sobre els circuits d’alt 

voltatge –utilització de corrent bifàsica a alta tensió-. Estimava que els cables 

tenien una acurada fabricació amb un gruix de substància dielèctrica suficient –

aïllament- que els feien segurs per a voltatges de 2.000 volts. Tampoc tenia la 

possibilitat tècnica per calcular la densitat del corrent, que havia de passar per les 

diverses parts de la línia primària (Alta tensió), però es creia assegurada i va 

apreciar que eren 222 kilowatts, la màxima energia que podien transformar els sis 

aparells instal·lats amb aquesta finalitat i tenint en compte les seccions útils de la 

línia primera que eren de 70, 40, 20 i 10 mm2 en el ramal general i derivacions dels 

transformadors. També, es va considerar que reunien les condicions necessàries 

per resistir densitats màximes de 2,50 i 1,65 ampers per mm2. 

 

Sobre l’estructura del sistema elèctric que va instal·lar Gas Reusense pels carrers 

de Reus, dels quals posseïa la concessió, l’Enginyer municipal va incidir 

especialment sobre les sis estacions secundàries o aparells transformadors que 

s’havien col·locat. Un d’ells es va situar en un soterrani i la resta a les plantes 

baixes dels edificis. Va considerar que no reunien les suficients garanties de 

seguretat, perquè en mancava l’aïllament necessari per la qual cosa eren 
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potencialment perilloses, de forma que la coberta aïllant es podia cremar perquè 

aquests aparells –transformadors- estaven situats dintre d’edificis particulars i 

malgrat que estaven tancats en casetes de fusta construïdes expressament per 

aquesta funció aïllant, es podia donar el cas que els habitants d’aquestes cases 

col·loquessin objectes propis del seu comerç o indústria al costat de les casetes, 

tot fent-les potencialment més combustibles. L’Enginyer va aconsellar que la 

construcció dels recintes dels transformadors es fessin amb totxo en lloc de fer-los 

de fusta, els envans haurien de tenir un gruix igual a l’ample del totxo corrent i 

s’empraria com morter la terra refractaria, i es pintaria l’interior amb pintura 

incombustible. L’Enginyer va destacar positivament una sèrie de característiques 

de la instal·lació, com que es tractava d’una xarxa de baixa tensió de 125 volts per 

cadascuna de les 2 línies; perquè s’adoptava el sistema trífid; que no existien 

perills pels efectes fisiològics del corrent; que no era necessari, amb aquest 

sistema, de grans seccions de fils; que la xarxa aèria guardava les degudes 

condicions; que els suports i els aïlladors de porcellana eren correctes. Però, per 

contra, va valorar negativament que la instal·lació aèria tenia una mica curts els 

suports, i per tant estaven molt a prop de la mà, des dels balcons o des de finestres 

i calia evitar-ho sempre que fos possible. 

 

De l’informe fet, per l’Enginyer municipal, sobre l’empresa Electra Reusense 

destaca tot un seguit de característiques. El corrent emprat era continu, de baixa 

tensió i la distribució, igualment, trifilar. La instal·lació va presentar un escàs 

interès respecte la de Gas Reusense, perquè, des de el punt de vista dels accidents, 

estava exempta d’aparells perillosos. El motor de vapor era el mateix que el que 

s’emprava quan la fàbrica era de filats de cotó. Era una màquina de vapor sistema 

Wolff, que encara conservava una resistència i rigidesa que garantien una absoluta 

seguretat; tenia una pressió efectiva de 6 atmosferes capaç de desenvolupar una 

potència de 70 a 80 cavalls. La central tenia 2 dinamos de la casa Siemens, eren 

d’excitació en quantitat i es trobaven acoblades en sèrie per produir el trifilar sent 
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suficients per generar una corrent de 37 ½ kilowatts cadascuna a la tensió de 140 

volts. L’emplaçament era correcte en llum i ventilació; col·locats de forma que 

eren segurs per la manipulació dels operaris. Les dinamos rebien un moviment 

mitjançant corretges d’un arbre de transmissió intermedi. S’havien instal·lat els 

òrgans transmissors envoltats d’una elegant barana de ferro estirat amb muntants 

de fosa que evitaven que estiguessin a l’abast de persones alienes.  Al quadre de 

distribució arribaven els cables, subterranis i recoberts de matèria dielèctrica, que 

conduïen la corrent. Aquest quadre estava proveït del seus corresponents 

voltímetres i amperímetres, fusibles, commutadors o interruptors i reòstats. Dos 

parells de feeders de 50 mm2 cada cable, i dos parells més, alimentaven la xarxa 

aèria. Amb una corrent de 200 ampers que produïa la fàbrica, els feeders tenien 

una màxima densitat de 2 ampers mm2 amb una mitjana de 1,80 mm2. La resta de 

la xarxa posseïa una secció suficient i estava proveïda de diferents punts de ploms 

fusibles així com, també, en les preses de derivació dels domicilis consumidors. 

 

En aquest informe, l’Enginyer Municipal va cridar l’atenció de la Corporació 

municipal en dos punts: el primer tractava sobre l’ús de conductors recoberts per 

Gas Reusense i l’ús de conductors nus per Electra Reusense. Sobre els conductors 

recoberts va destacar la principal avantatge, l’aïllament i el principal inconvenient, 

la poca duració de l’aïllament davant els agents meteorològics. D’aquest 

inconvenient, es va deixar constància de què ja no s’empraven excepte en casos 

excepcionals com els de Tarragona, Osca, Saragossa, Pamplona, Madrid i 

Barcelona. Sense cap mena de dubte semblen masses excepcions. El segon punt 

que va remarcar, fou la distància que guardaven entre sí les dues xarxes. En alguns 

punts, gairebé es tocaven i això produïa l’inconvenient de produir corrents mutus 

d’inducció que podien ocasionar perjudicis als reguladors dels arcs voltaics. També, 

era contraproduent mantenir el poc espai per realitzar cada empresa el 

manteniment de la seva xarxa. Recomanava fixar una distància mínima d’un metre 

entre les dues xarxes. 
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Plànol del projecte d’ampliació de la potència de la fàbrica d’Electra Reusense.  
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Plànol de la caldera projectada a instal·lar en el projecte d’ampliació de l’Electra Reusense.

87
 

 

L’informe va concloure amb l’ajornament del dictamen de la instal·lació de Gas 

Reusense, fins que no s’acabés el muntatge; amb les modificacions següents: la 

reforma de les cambres dels transformadors i l’establiment d’una distància mínima 

d’1 metre de separació entre xarxes. 

 
Les primeres experiències d’il·luminació elèctrica als carrers de Reus no van tenir 

gaire èxit, com ho demostra el fet que la il·luminació del carrer de Llovera per part 

d’Electra Reusense cessés el 30 d’abril de 1899, poc temps després d’haver 

instal·lat les làmpades elèctriques d’incandescència. El motiu d’aquest fracàs va ser 

una il·luminació deficient. De seguida, l’Ajuntament va transmetre a Gas Reusense 

l’ordre de restablir al carrer de Llovera la il·luminació de gas.88 Però els fracassos 

puntuals tampoc feien defallir a l’Ajuntament davant la nova tecnologia que es 

volia incorporar a la ciutat de Reus. Així mentre algunes experiències no van donar 

els resultats esperats, unes altres es van tirar endavant de tal forma que al mateix 

temps que es canviava la il·luminació del carrer de Llovera, l’Ajuntament aprovava 

la col·lació d’un canelobre per a la instal·lació de làmpades d’arc voltaic a les places 
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de la Constitució i de Catalunya, en virtut de la subhasta concedida. Uns dies 

després, l’Ajuntament va comunicar a Gas Reusense que podia adquirir 5 

columnes-canelobres del model aprovat i les làmpades que havien d’anar als 

Ravals, a més de 24 làmpades d’incandescència en què l’Alcaldia encara havia de 

concretar els carrers on instal·lar-les.89 

 
Foto CIMIR: Carrer de Llovera (en aquell moment de Padró) al voltant del 1900. Si s’observa en deteniment 
la foto es poden veure dos tipus de suports dels cables. Els horitzontals sostenien els cables de les línies de 

l’Electra Reusense i els verticals els de Gas Reusense. 
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 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. Comunicacions entre les empreses i l’Ajuntament 
entre el 28 i 29 d’abril de 1899. 
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 Ídem. Reus, 29 d’abril i 3 de maig de 1899. 
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Amb tantes expectatives d’expansió de l’electricitat a la ciutat de Reus, es 

necessitava una major producció, una major versatilitat i fiabilitat en la producció 

elèctrica que s’havia previst en un principi. Com a resposta en aquesta necessitat, 

es va realitzar accions des de les societats reusenques dedicades a la generació 

elèctrica. Poc després d’entrar en funcionament la fàbrica de la societat Electra 

Reusense, aquesta va demanar, a l’agost de 1899, la instal·lació de nous motors i 

generadors de vapor per tal de donar major amplitud i desenvolupament a la seva 

indústria elèctrica.90 L’adquisició de les noves màquines va necessitar d’un 

augment de capital per part de la societat.91 Cada nou motor estaria format per 

una màquina de vapor horitzontal del tipus Compound, d’una potència efectiva de 

125 cavalls de 75 kilogràmetres de 120 revolucions i construïda pels tallers El 

Nuevo Vulcano de Barcelona.92 Els generadors també es van fabricar als tallers de 

El Nuevo Vulcano i posseïen una superfície de calefacció de 100 m2, el cos de la 

caldera tenia un gruix de 13 mm., la pressió absoluta de vapor o timbre era de 9 

atmosferes i produïa 1.600 quilograms de vapor/hora. Amb aquesta ampliació, la 

fàbrica de l’Electra Reusense va tenir un total de 5 calderes i 4 dinamos.93 Com que 

l’informe tècnic de l’Enginyer Municipal era favorable, l’Ajuntament va aprovar 

aquesta ampliació.94 Però els canvis de la fàbrica de l’empresa Electra Reusense no 

                                            
90

 Al número 5 del carrer de Sant Celestí. AHCR: Actes Municipals 1899. 25 d’agost de 1899. Foli 372-373.  
91

 Diario de Reus, 24 d’abril de 1900. 
92

 Comunicacions entre les empreses i l’Ajuntament entre el 28 i 29 d’abril de 1899. Els tallers de “El Nuevo 
Vulcano” era propietat de la societat establerta a Barcelona “Navegación é Industria”. AHCR: Instal·lació 
enllumenat elèctric. 1896-1917. 
93

 Ídem. Sol·licitud del 22 d’agost de 1899 i aprovada per l’Ajuntament el 22 de setembre de 1899. 
94

 “(...) Watt el notable inventor de la máquina de vapor contaba las calderas de vapor por caballos dando 
para cada uno de ellos una superficie de calefacción de 1,4 á 1,5 metros cuadrados. Wolff perfeccionó un 
tanto los generadores y daba una superficie de 1,30 á 1,40 metros cuadrados pero hoy gracias al empleo del 
acero se permite elevar presiones lo que supone mayor grado de expansión en las máquinas y además dado 
el perfeccionamiento de las mismas se ha reducido en cerca un 50 p% el consumo de vapor por caballo – 
hora y a la caldera se le mide por la cantidad de vapor que es susceptible de producir por hora que es 
variable según el sistema empleados; así es que como un generador es un aparato productor de vapor y una 
máquina utiliza el mismo, según sea la producción de aquel y el consumo por hora y caballo de la última, así 
será la potencia desarrollada; por lo que queda demostrado el generador que nos ocupa es más que 
suficiente para alimentar una máquina de vapor de 125 caballos efectivos y no obstante este generador 
calculado por la fórmula antigua no es más que de unos 70 caballos. Así pues el que suscribe propone 
modificar en las Ordenanzas Municipales lo mismo en la Tarifas de derechos que en todos lo artículos que 
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van acabar aquí i 11 anys després d’aquesta última ampliació, va necessitar nova 

maquinària per incrementar la producció. Va canviar les calderes abans instal·lades 

per unes altres de 300 HP cadascuna, del tipus multitubulars i inexplosibles a les 

atmosferes de pressió  i vapor rescalfat, així com la instal·lació d’una màquina de 

300 HP horitzontals i doble expansió.95 

 

La creació de la infrastructura elèctrica a Reus, que va iniciar Gas Reusense el 

gener de 1899, no va estar exempta de dificultats, perquè el mateix febrer, des de 

l’Ajuntament, es va lamentar la poca alçada que s’observa en la col·locació dels 

suports per a la instal·lació de l’enllumenat per la electricitat i es va instar a Gas 

Reusense perquè solucionés aquesta deficiència.96 La col·locació dels pals, tal i com 

es va determinar per al passeig de Misericòrdia, també estava condicionat que es 

situessin a la vora de les vies públiques, de tal manera que no ocasionessin 

perjudicis als carruatges ni als vianants, no es podia perjudicar l’arbrat, calia que 

els pals tinguessin forma regular i que fossin simètrics entre si i harmònics amb el 

guarniment públic. A més, havien de estar pintats convenientment i s’havien de 

conservar en bon estat mentre estigués instal·lada la línia elèctrica.97  

 

El primer de març de 1900, es va inaugurar l’enllumenat elèctric d’Electra Reusense 

en alguns carrers de Reus, tot i això van quedar pendents alguns carrers que també 

tenia concedits, potser perquè no posseïa encara una resolució municipal 

definitiva.98  

 

                                                                                                                                    
consideren las calderas de vapor por caballos de fuerza sustituir estos por los kilogramos de vapor que el 
generador es susceptible de producir por hora (...)”. Ídem. 
95

 AHCR.: Motors. Any 1900-1910.  
96

 AHCR: Actes Municipals 1899. 24 de febrer de 1899. Signatura topogràfica: 2.2.3.11. 
97

 Ídem. Any 1900. 23 d’octubre. Foli 444. 
98

 “(...) Dase cuenta de una comunicación de la Sociedad “Electra Reusense” manifestando hallarse en 
disposición de prestar servicios los arcos voltaicos correspondientes a las calles de Castelar, Aleixar, 
Amargura, San Juan, Llovera, Monterols, Mayor y plaza de la Libertad; y que mañana 1º de Marzo empezará 
a prestar servicio quedando pendiente la instalación en las otras calles contratadas, por no haber recaído 
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 8.2. Competència dins el mercat elèctric reusenc (1898-1912). 

 

La lluita per guanyar el mercat elèctric reusenc no tenia treva i qualsevol mitjà era 

l’adequat per desprestigiar al rival. És per això que, l’1 de setembre de 1899, 

l’Electra Reusense va publicar al diari Las Circunstancias una nota on acusava a Gas 

Reusense de competència deslleial basada en els preus i la substitució del gas  per 

la electricitat:99 “(...) Por razones fáciles de comprender, la Sociedad Gas Reusense 

acaba de fijar precios inverosímiles al fluido eléctrico que en plazo más o menos 

largo se propone servir a sus futuros abonados. Este acuerdo del Gas Reusense 

dará, como inmediato resultado, la anulación del fluido gas en esta ciudad y su 

sustitución por el fluido eléctrico. Comprendiéndole así nuestra Sociedad, se 

propone ampliar considerablemente y desde luego, la nueva instalación que esta 

llevando a cabo en estos momentos a fin de servir en breve plazo los pedidos que 

indudablemente ha de recibir del público reusense y a los que atenderá por turno 

riguroso. 

A pesar de que los precios que el Gas Reusense fija a su última tarifa son 

verdaderamente bajos. La Electra los acepta desde luego y en el momento que su 

contrincante de un servicio regular de alumbrado eléctrico, nuestra Sociedad 

establecerá para sus abonados los precios siguientes: 

          Pesetas 

Una lámpara incandescente de 5 bujías      1,25 al mes 

Id.   Id.   Id.   Id.    de  10 bujías     1,75   “ 

Id.   Id.   Id.   Id.    de  16 bujías     2,50   “ 

Id.   Id.   Id.   Id.    de  25 bujías     3,75   “ 

Precio de kilowat – hora       Ptas. 0,50 

En cuanto a las instalaciones se hacen desde hoy en iguales condiciones que la otra 

empresa. 

                                                                                                                                    
resolución definitiva e invitando al Ayuntamiento a presenciar la prueba o ensayo de la iluminación. (...)” 
AHCR: Actes Municipals. Any 1900. 28 de febrer de 1900. Foli 90. 
99

 AHCR: Diari “Las Circunstancias” de Reus 1 de Septiembre de 1899. 
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Con el favor que el público nos dispensa nada tememos: se nos lleva a la lucha, a 

ella vamos con tranquilidad del que no la ha provocado debiendo solamente hacer 

una manifestación: el público hallará siempre en la Electra Reusense, la mejor 

salvaguardia de sus intereses. (...)” 

 

Coetanis dirien d’aquesta política de preus que eren:100 “(...) casi ruinosos, 

impuestos por la competencia que benefició al público en gran manera permitiendo 

que las viviendas más menesterosas, pudieran verse iluminadas eléctricamente. 

(...)” La política de preus de Gas Reusense en el mercat elèctric va resultar, com es 

va veure aviat, contraproduent perquè feia una competència directa, al seu 

producte més rendible, el gas i en concret a l’enllumenat particular mitjançant gas. 

Però aquesta política, no va ser tan sols, una estratègia momentània, sinó una 

aposta ferma per l’electricitat perquè el 1907, encara continuava amb uns 

resultats excel·lents:101  “(...) El 20 de Julio, anunció el Gas Reusense haber abierto 

el servicio público permanente de energía eléctrica para luz y fuerza motriz, a 

precios reducidos, motivando que se implantaran gran número de motores 

eléctricos y que el vecindario instalase en sus casas luz eléctrica, máxime 

instalándose gratis, sin compromiso y a precios imposibles por competencia con la 

Electra Reusense. (...)” 

 

Com Electra Reusense assenyalava la lluita energètica es va donar dia a dia en tots 

els àmbits de possible influència. Aquesta competència, es donava tant en 

l’aplicació de les tarifes com en el pla tècnic i va crear dificultats de coexistència de 

tal forma que se generaren greus incidències entre les dues companyies amb 

sospites de sabotatge del subministrament. El maig del 1899, es varen comunicar a 

l’Ajuntament els problemes generats pels danys causats a les línies d’Electra 

Reusense: “(...) El Sr. Vergés se ocupa de la noticia de la prensa de los daños que se 

                                            
100

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàg.: 177.  
101

 Ídem. Pàg.: 378. 
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dicen causados a la Sociedad “Electra Reusense”, y de las interrupciones de las 

líneas de dicha Sociedad: con tal motivo se publicó un remitido firmado por el 

Administrador de la Sociedad Gas Reusense, D. Pedro Freixa Martí, y que, como 

consecuencia de todo ello, ha quedado en fue una afirmación y es que las 

interrupciones en la líneas de la Electra suceden y sucederán siempre por las 

condiciones de las mismas y con este motivo, y a fin de evitar desgracias 

personales, propone que el Sr. Ingeniero Industrial Municipal gire una visita de 

inspección a la fábrica y líneas de dicha “Electra Reusense” presentando luego un 

dictamen detallado acerca del resultado de su examen (...)”. En aquesta situació, es 

va sospitar de l’existència d’una mà criminal i es va amenaçar amb denunciar 

aquest tema als Jutjats, si es continuaven produint les interrupcions. S’estudià si 

oferia algun perill el fet que entre les línies d’ambdues societats la distància fos 

d’un metre, com succeïa en molts punts, perquè es considerava que el calor de 

l’estiu podia dilatar perillosament els fils elèctrics.102 

 

Però malgrat les dificultats d’Electra Reusense, les perspectives de futur eren 

excel·lents, de tal manera que ràpidament es va haver d’augmentar la potència per 

a la generació d’electricitat i es va haver d’ampliar el capital amb una segona 

emissió de 400 accions de 500 pessetes, per tal de situar de forma adequada a 

l’empresa al mercat elèctric reusenc. És per això que va traslladar a Reus, des de 

Saragossa, la central de la societat.103 La competència entre les empreses 

elèctriques va arribar fins el punt que es van utilitzar els polítics per tal d’obtenir 

privilegis i certes concessions. Amb aquest tipus d’actuacions, l'Ajuntament, també 

podia aconseguir unes condicions millors i uns preus més baixos. Així, la Comissió 

de Foment va proposar concedir, l’any 1900, a Electra Reusense, sense subhasta, el 

nou enllumenat públic de diversos carrers, per mitjà de 38 arcs voltaics. Es va 

proposar no treure a subhasta l’ampliació del servei, amb l’excusa que no s’havia 

                                            
102

 AHCR: Actes Municipals 1899. 5 de maig de 1899. Foli 209-211.  
103

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàg.: 177. 
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de presentar cap licitador més que pogués oferir un preu com el que Electra 

Reusense havia presentat a l'anterior subhasta, de 24 llums. A més, els regidors 

estaven a favor de la concessió i es van basar en l’article 12 del plec de condicions 

de les anteriors subhastes, que concedia a l’Ajuntament la prerrogativa 

d’augmentar el nombre de làmpades.104 Després de debats controvertits del 

                                            
104

 “(...) Teniendo en cuenta la suscrita Comisión que faltan 38 arcos voltaicos de 500 bugías para repartir la 
iluminación eléctrica de esta Ciudad, ha estudiado con toda detención los puntos de emplazamiento de los 
mismo para proponerlo a V.E. = Dichos puntos son los siguientes: 
Calle 1ª del Rosario     2 arcos 
Centro Rambla                     y calle Rosario   1    “ 
Calle 2ª del Rosario     2    “ 
Plaza de San Francisco eje calle de Misericordia  1    “ 
Calle de Misericordia frente a la Audiencia   1    “ 
Centro calles de Misericordia y Salou   1    “ 
Centro calles de Misericordia y Closa de Torroja  1    “ 
Centro calles de Salou y Nueva de San Francisco  1    “ 
Centro calles de Salou y Travesía de Salou    1    “ 
Centro calles de Salou y de Tetuán    1    “ 
Centro calles de San Lorenzo y San Esteban   1 arco 
Centro calles de San Lorenzo y 2ª Travesía San Juan  1    “ 
Centro calles de San Lorenzo y 3ª Travesía San Juan  1    “ 
Centro calles de San Luís, Riudoms y San Lorenzo  1    “ 
Centro calles de Riudoms y de Gornals   1    “ 
Centro calles de Riudoms y Travesía de Riudoms  1    “ 
Centro calles de Riudoms y Santa Fimbria   1    “ 
Paseo de Sunyer      3    “ 
Plaza de la Libertad junto a la calle de la Estación Norte 1    “ 
Calle de la Selva y Pasaje Sardá    1    “ 
Calles de Roig y Raseta Suquer    1    “ 
Calles Raseta de Suquer y Alta San Pedro   1    “ 
Centro calles de Santa Ana y Casals   1    “ 
Centro calles de Santa Ana y Vallroquetas   1    “ 
Plaza de las Bassas (Boada)    1    “ 
Mitad calle de Bartrina     1    “ 
Centro Rambla y Travesía Rambla    1    “ 
Centro Rambla y calle Ángel de la Guarda   1    “ 
Centro Rambla y Raseta de Salas    1    “ 
Centro Rambla y manzana calle de la República  1    “ 
      Total    34 arcos 
= Por la enumeración de los puntos de emplazamiento de arcos y número de los mismos se ve que hay 
solamente 34 arcos repartidos faltando cuatro, que esta Comisión ha dejado de emplazar para poder 
solventar después cualquier deficiencia u omisión que involuntariamente hubiese sufrido. = Ha deliberado 
igualmente esta Comisión el modo y forma en que podrá llevarse a cabo la iluminación eléctrica que se 
acaba de distribuir y, después de un maduro examen, ha opinado proponer a V.E.: = Que habiendo tenido 
lugar dos subastas para dicho servicio eléctrico y haber en el pliego de condiciones de subasta una que 
faculta al Excmo. Ayuntamiento, que es la 12 que dice: “Si el Municipio quisiera aumentar el número de 
lámparas podrá hacerlo, ya destinando dicho aumento a las vías públicas que se designen o a otras, al tipo 
de la presente subasta, calculando por series de tres lámparas, corriendo los gastos de instalación de cuenta 
del concesionario. Si las lámparas fuesen de menor número de bugías, que no bajase de 500 el precio sería 
proporcional al que resulte de la subasta “por lo tanto puede calcularse cual de las dos subastas ha sido 
rematada a más bajo precio, y, una vez averiguado, conceder a la empresa que suministre dicho fluido al 
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consistori, on es va arribar a posar en dubte un dictamen realitzat per dos 

lletrats,105 es va rebutjar la iniciativa.106 Aquest moviment a favor dels interessos 

de l’Electra Reusense no deixava de ser contraproduent, per a la mateixa empresa, 

perquè oferia un preu per sota dels costos de producció.107 La lluita per aconseguir 

la concessió va fer que els litigants fessin generoses proposicions a l’ajuntament 

poc abans que sortís, el 1900, a litigi una tercera subhasta per l’enllumenat 

elèctric. Així, Electra Reusense va oferir subministrar gratuïtament l’electricitat dels 

dos arcs voltaics necessaris, per ampliar la il·luminació del passeig de Mata.108 La 

il·luminació elèctrica del passeig de Mata i dels Quarters va entrar en 

funcionament el març de 1900.109 Al mateix temps, Electra Reusense, va 

aconseguir donar un fort cop al seu rival, en signar el contracte amb l’Ajuntament 

per substituir l’enllumenat de gas per l’elèctric a les dependències de la Casa 

municipal.110 Com es veu, l’enllumenat dels organismes públics, especialment els 

que depenien de l’Ajuntament, era un altre camp de disputa per tal d’aconseguir el 

privilegi de subministrar electricitat. Aquest mateix any, les empreses reusenques 

es van disputar el canvi de la il·luminació de les presons del partit i el vencedor de 

la concessió va ser Electra Reusense.111 L’any 1901, l’elecció del sistema 

                                                                                                                                    
Municipio con más economía y conceder el nuevo servicio a la referida empresa, sin necesidad de hacer 
nuevas subastas que hacen perder mucho tiempo. = V. E. determinará como siempre lo más procedente. = 
Reus 6 de Marzo de 1900. = El Presidente de Fomento. = R. Pallejá = Miguel Alimbau = Antonio Artés =” 
Léase acto seguido el voto particular formulado por el Vocal de la Sección D. José María Borrás, que dice 
como sigue: = Excmo. Sr. = El infrascrito Concejal del seno de V. E., individuo de la Sección de Fomento, 
desistiendo de la interpretación que se da al artículo 12 del pliego de condiciones para la subasta del servicio 
de iluminación pública por medio de la electricidad, por los demás compañeros de Comisión toda vez que el 
firmante opina que dicha facultad que se reserva el Municipio es limitada a determinados caso parciales y 
no a una sección de alumbrado de esta Ciudad, cree que dicho nuevo servicio ha de llevarse mediante el 
requisito de subasta pública (...)” AHCR: Actes Municipals 1900. Folis 101-106. 
105

 Els lletrats Guasch i Casagualda conclourien que era necessari realitzar una nova subhasta. Ídem. 11 de 
març de 1900. Folis 143-146. 
106

 Ídem. Folis 111-113. 
107

 Diario de Reus, 17 de març de 1900.  
108

 AHCR: Actes Municipals. Anys 1900. Folis 84 i 101-106. 
109

 Ídem. 6 de març de 1900. Foli 139. 
110

 Ídem. 20 de juny de 1900. Foli 236 i 237. 
111

 L’elecció recauria en Electra Reusense al presentar l’opció més econòmica. Gas Reusense determinà que 
el cost anual de la il·luminació de les presons era de 354,90 pessetes mentre que el cost anual d’Electra 
Reusense era de 330 pessetes a més de realitzar la instal·lació de forma gratuïta. Ídem. 23 d’octubre, 12 i 28 
de desembre de 1900. Folis 450, 471, 472 i 486. 
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d’enllumenat de la plaça de Prim va provocar un seriós enfrontament al consistori 

reusenc.112  

 

En el nou món energètic, la majoria d’iniciatives implantades corresponien a 

l’àmbit privat i aquestes necessitaven ràpids i sòlids resultats, encara que depenien 

de les concessions municipals tan amb l’ocupació del domini públic com amb 

l’explotació dels serveis públics d’enllumenat.113 Amb els contractes establerts, 

entre l’ajuntament de Reus i les dues empreses elèctriques de la ciutat, i el 

subministrament elèctric en funcionament els resultats empresarials feien mirar al 

futur amb optimisme. Els beneficis de l’Electra Reusense, després del ràpid procés 

d’implantació, van ser positius, de tal manera que el 1901 es va repartir un 

dividend del 5 % del valor de l’acció.114 L’any 1907, tant Gas Reusense com Electra 

Reusense, estan ja consolidades a la ciutat i des d’ambdues iniciatives, es va 

aconseguir que l’electricitat arribés a un nombre important de llars reusenques.115 

La generació i distribució d’electricitat a Reus, per part de les dues empreses 

reusenques, s’expandia ràpidament pels carrers, els habitatges, comerços i 

indústries de la ciutat  de tal manera que, l’any 1910, Gas Reusense utilitzava ja 

tres generadors de vapor del sistema multitubular de vuit atmosferes cadascun 

mentre que l’Electra Reusense  tenia en funcionament, també, tres generadors de 

vapor amb un potència igual al seu competidor.116 Però, aquesta bona situació, 

que com a mínim reflectia l’augment de la producció i les vendes, no va poder 

mantenir el negoci elèctric local durant un temps excessiu. Les iniciatives 

                                            
112

 “(...) Dado cuenta de un dictamen de la sección de Fomento, relativo al alumbrado de la plaza de Prim, se 
promovió un incidente ruidosísimo, que duró por espacio de más de una hora y que tanto por la forma de 
muchas de las frases y tonos empleados, resulta imposible de narrar detalladamente. (...)” Diario de Reus, 3 
de novembre de 1901. 
113

 FERNÁNDEZ, Alexandre: Cambio tecnològic y transformacions empresariales: gas y electricidad en Bilbao 
y en Burdeos (1880-1920). VII Congreso de Historia econòmica. Zaragoza, 2001. 
114

 Diario de Reus, 21 d’abril de 1901. 
115

 “(...) Electra Reusense.- Esta entidad anónima, siguió en 1906, domiciliada en la calle de S. Celestino , 
contando con 4 máquinas que desarrollan 600 caballos, para accionar 8 dinamos, que mantienen 38 arcos 
voltaicos del servicio público y el gran número de abonados pagan 7 céntimos los 100 watts hora. (...)” 
FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàg.: 388. 
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elèctriques reusenques van ser fugaces, de tal manera que el 1913, d’aquestes 

empreses només una va mantenir el nom encara que els actius ja pertanyien a una 

empresa elèctrica de grans dimensions. Després altres iniciatives elèctriques locals 

van ser igualment absorbides, tot creant una situació en que l’oferta elèctrica a 

Reus estava concentrada en una sola empresa, tot creant una situació de 

monopoli. El 1912, Gas Reusense havia venut els seus actius i les concessions 

elèctriques a Energía Eléctrica de Cataluña i poc després aquesta els havia cedit a 

la companyia Riegos y Fuerzas del Ebro. La dependència de l’empresa Electra 

Reusense  de Riegos y Fuerza del Ebro va quedar reflectida a l’acord entre ambdues 

al 1 d’agost de 1913, en el que:117 

 “(...) exponen lo siguiente: 

1º  La Compañía “Riegos y Fuerza del Ebro, S.A.” es concesionaria del servicio del 

alumbrado público de Reus por la cesión que le hizo la Compañía “Energía 

Eléctrica de Cataluña, S.A.” domiciliada en Barcelona, a la que fue transferida 

por la Compañía “Gas Reusense” primitiva concesionaria del mismo. 

2º Es conveniente a los intereses de la “Riegos y Fuerza del Ebro, S.A.” el 

nombramiento en la ciudad de Reus de una entidad en la que pueda delegar 

alguna de sus funciones y en especial que la supla en todo lo referente al cobro 

del precio del fluido y energía que suministra a sus abonados en virtud de la 

concesión especificada en el número anterior. 

Por lo cual, en este acto los dos otorgantes en sus mencionadas calidades 

ACUERDAN 

Primero.- La Compañía “Riegos y Fuerza del Ebro, S.A.” delega a la “Electra 

Reusense” todas aquellas funciones, y solamente aquellas, que fuesen necesarias 

para el cobro del precio del consumo del fluido y energía eléctricos suministrados 

en virtud de la concesión de alumbrado público de la población de Reus. 
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 AHCR: Junta Local de reformes socials. Inspecció, denúncies, multes, acords. Anys 1909-1910. Relació de 
generadors de les indústries reusenques. 
117

 AHCR: Enllumenat. Traspàs de la concessió del servei d’enllumenat públic. 1913. 
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Segundo.- La Compañía “Electra Reusense” acepta el mandato expreso, especial y 

gratuito que por este acto le da la Compañía “Riegos y Fuerza del Ebro, S.A.”. 

Tercero.- Ambas Compañías otorgantes se someten a las disposiciones del artículo 

1709 y siguientes del Código Civil vigente. 

Cuarto.- Que este documento privado pueda elevarse a escritura pública cuando 

cualquiera de las partes otorgantes lo soliciten (...)” 

 

El negoci de l’energia elèctrica tenia un gran futur, es per això que els grans 

capitals inversors es van fixar en les petites empreses local. Degut al continu 

increment del consum elèctric a la ciutat, el 1916, la societat Riegos y Fuerza del 

Ebro aconseguiria el permís de l’Ajuntament de Reus per construir la Central 

elèctrica de la partida de l’Hospitalera.118 L’energia elèctrica de la ciutat estava ja 

en unes soles mans, les mateixes que van dominar el negoci elèctric a la majoria 

del territori català. La situació de control del mercat va generar una sèrie de 

greuges als professionals que van intervenir en el negoci elèctric. Així, queda 

reflectit en el següent text de queixa del “Gremi de Llauners, Lampistes i Courers”, 

davant del lloguer dels comptadors elèctrics:119 “(...) El proceder injusto, arbitrario 

y altamente lesivo para los intereses de todos sus abonados, que desde un año a 

esta parte vienen observando las Compañías “Electra Reusense S.A.” y “Electricista 

Catalana S.A.”, o mejor dicho, “Riegos y Fuerzas del Ebro S.A.” por cuanto aquellas 

dos no son sino esta misma bajo diferente nombre, obligan al Gremio de 

Hojalateros, Lampistas e Instaladores Electricistas de Reus a elevar a esa Excma. 

Corporación esta exposición de súplica (...) para poner coto a la conducta de las 

entidades citadas (...): 

Aumento del precio del alquiler de contadores. 

Anormalidades en la verificación de contadores propiedad de los abonados. 

Gravámenes y dificultades a las nuevas instalaciones. 

                                            
118

 AHCR: Actes Municipals any 1916. Reus, 9 de juny de 1916. Foli 171. 
119

 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917.  
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Incumplimiento de contratos. (...)” 

 

Dins d’aquest procés monopolístic, els abonats també es van considerar 

perjudicats al no existir una competència real en el mercat elèctric i tenir que 

acceptar unes tarifes imposades des d’una situació de privilegi de la companyia 

subministradora. Dins d’aquest context, anys després apareixeria una altra 

iniciativa local, la Cooperativa Popular de fluid elèctric que el 1933 participava en 

l’enllumenat públic i que va instal·lar cinc llums en el carrer de Sant Joan amb 

motiu de la propera exposició d’Aplicacions de l’Electricitat a l’Agricultura.120 La 

Cooperativa va aparèixer com una reacció a l’Electra Reusense, que segons els 

cooperativistes, s’havia mal venut a Fuerzas y Riegos del Ebro que maltractava als 

seus abonats amb preus cars. Volia fer-li la competència a partir d’una rebaixa dels 

preus.121 Considerava que el fluid era car perquè no hi havia competidor i que el 

preu baixaria quan n’existís. La influència de la Cooperativa en el mercat elèctric 

reusenc es va considerar com un èxit i es va intentar eliminar el competidor forà 

mitjançant preus baixos. Es va realitzar una crida per ser reusenc i cooperativista i 

així continuar la competència amb orgull i potenciar la cooperativa amb la solidesa 

de la voluntat dels socis. També, es va sol·licitar als socis que fessin campanya 

“Pro-cooperatives d’electricitat”. El moviment cooperativista va tenir un gran ressò 

a les ciutats de Catalunya, de tal manera que trobem com la Cooperativa elèctrica 

reusenca es va presentar a Valls com la solució dels problemes monopolístics de la 

distribució elèctrica.122 Però amb tot, també, la Cooperativa va ser liquidada per 

iniciatives de molta més envergadura. Les iniciatives locals no van tenir gairebé 

mai cap possibilitat de subsistència, més enllà del primer període d’implantació de 

l’electricitat a les ciutats, es a dir, fins el moment en què es va fer necessari grans 

inversions de capital per mantenir una innovació constant i per crear sistemes 

                                            
120

 Foment. Diari Portantveu de l’Esquerra Republicana de Catalunya a les comarques tarragonines. Reus, 12 
de maig de 1933. 
121

 Diari Las Circunstancias. Reus, 4 d’abril de 1935. 
122

 Diari La Crónica de Valls. 3 de setembre de 1932. 
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elèctrics d’un abast territorial més gran que estiguessin connectats entre si, en el 

context d’una indústria elèctrica molt dinàmica.  
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9. REUS I L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE CARÀCTER MIXT: GAS I ELECTRICITAT. 

 

9.1. Antecedents de la subhasta municipal del 1898.  

 

La importància comercial i demogràfica de Reus la convertien en una ciutat 

interessant per a les noves iniciatives empresarials, entre elles les que tenien a 

veure amb la energia. Barcelona va ésser la primera ciutat catalana i estatal que 

introdueix el nou sistema elèctric. A mitjans de 1882, aquest mitjà d’enllumenat 

s’emprava a certs carrers de Barcelona i l’any 1885, Girona va inaugurar 

l’enllumenat públic per incandescència, nodrit amb corrent altern – una de les 

primeres ciutats del món que la va adoptar -.1 La primera empresa que va iniciar 

l’enllumenat públic de Barcelona, a precari i en regim de provisionalitat, fou la 

Sociedad Española de Electricidad, entre 1878 i 1894.2 A partir del 1882, a 

Barcelona com a d’altres ciutats europees i a Reus, poc després, coexistiren tres 

tipus d’enllumenat públic: per petroli, amb gas i l’elèctric. Però l’enllumenat públic 

de gas va prevaldre per damunt de l’elèctric fins ben entrat el segle XX. 

L’enllumenat mitjançant petroli perdria pes i desapareixeria per complert en les 

primeres dècades del XX. 

  

A partir de l’any 1881,  l’Ajuntament de Reus va rebre diverses propostes per a la 

instal·lació de l’electricitat com a enllumenat públic. Alguns projectes tenien un 

caràcter provisional o parcial. La correspondència mantinguda per l’ajuntament de 

Reus amb les empreses que volien promoure aquestes iniciatives, són les primeres 

accions municipals per adquirir coneixements sobre les noves experiències 

elèctriques en matèria de l’enllumenat.3 Constancio Brouck va enviar una carta, el 

27 d’abril de 1881, a l’Alcalde de Reus on agraeix les dades subministrades per 

l’Ajuntament, però a la vegada, sol·licita informació sobre el preu que pagava a la 

                                            
1
 VICENS I VIVES, Jaume: Industrials i Polítics (segle XIX). Pàg.: 63. 

2
 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. 1841-1933. Pàg. 312. 

3
 AHCR: Enllumenat públic per electricitat. Any 1883. 
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companyia que subministrava el gas per a l’enllumenat públic i el preu que 

pagaven els particulars per cada metre cúbic de gas. Brouck considerava 

indispensables aquestes dades per poder fer una proposició avantatjosa a la ciutat 

i amb totes les garanties necessàries per l’enllumenar la ciutat per mitjà de 

l’electricitat. Aquestes dades del preu del m3 de gas ja les havia sol·licitat per carta 

un any abans. Dies abans Brouck, des de Madrid, havia sol·licitat la còpia del 

contracte entre l’Ajuntament i Gas Reusense, la quantitat que es pagava per 

l’enllumenat públic de la ciutat i la quantitat que, aproximadament, pagaven els 

particulars, dos exemplars dels Estatuts de la companyia de gas, el nombre 

d’habitants de la ciutat, el nombre de llums que la ciutat usava diàriament i el 

nombre de llums que usaven el comerç i els particulars.4 

 

Una carta datada a Barcelona, el 25 d’octubre de 1883, dirigida a l’Alcalde de Reus 

per la Sociedad Española de Electricidad de Barcelona i signada per Tomàs 

Dalmau,5 li comunicava el cost que significaria la instal·lació de 5 focus de arc 

voltaic, 3 focus col·locats a la plaça de la Constitució i 2 a la plaça Prim, i sotmetre 

el pressupost a aprovació. El cost d’aquesta infraestructura elèctrica es dividia en 

un seguit de partides que contemplaven el subministrament d’una màquina 

Gramme amb 5 làmpades o llums, 5 columnes amb els seus fanals model Prado de 

Madrid, 1.400 metres de cable folrat amb plom i el cost d’instal·lació del 

generador elèctric, de les columnes i la col·locació subterrània dels cables. El total 

del pressupost era de 15.000 pessetes. La potència diària necessària era de 6 

cavalls de força motriu per mantenir en funcionament les 5 làmpades. El preu 

d’aquest enllumenat havia de ser de 0,50 cèntims pesseta per hora de llum. 

L’Ajuntament de Reus va acceptar aquest pressupost. Aquesta va ser la primera 

                                            
4
 Amb la direcció social a Caballero de Gracia, 31 de Madrid. AHCR: Expedients d’obres. Sol·licitud de 

Constancio Brouck dades a l’Ajuntament per l’enllumenat elèctric. 
5
 La raó social de la Sociedad Española de Electricidad es trobava en la Rambla de Canaletes, núm.: 10 de 

Barcelona. AHCR: Enllumenat públic per electricitat. Any 1883. 
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experiència d’enllumenat públic elèctric,6 en lluir les 5 columnes amb els seus 

fanals model Prado de Madrid durant les fires i festes d’octubre, 3 a la plaça de la 

Constitució i 2 a la plaça de Prim.7 Un dia després que arribés el pressupost de la 

Sociedad Española de Electricidad, el 26 d’octubre de 1883, va arribar una carta de 

la Sociedad Anglo-Española de Electricidad des de Barcelona, amb la qual s’oferia a 

l’Ajuntament de Reus per dotar de llum elèctrica la ciutat.8 Es va presentar davant 

el Consistori, com una empresa amb experiència, ja què va comunicar que havia 

instal·lat l’enllumenat elèctric a diverses ciutats com Sant Sebastià, Irun, Bilbao, 

Cartagena i d’altres.  

 

Diverses comunicacions, expedients i cartes es va convertir en habituals des de les 

empreses elèctriques i l’Ajuntament; era el moment de l’inici de la creació dels 

pilars bàsics de l’energia elèctrica que volien incorporar-se a les ciutats més 

importants de Catalunya i desbancar una energia que encara estava en fase de 

consolidació, el gas.9 El 15 de gener de 1884, la Comissió de Foment, de 

l’ajuntament de Reus, va comunicar que projectava establir l’enllumenat elèctric 

en alguns carrers de la ciutat. Aquest mateix dia, la Sociedad Española de 

Electricidad va escriure a l’Alcalde de Reus, on sol·licitava un termini més ampli per 

a l’estudi i el pressupost de l’enllumenat elèctric que hauria de substituir l’actual. 

                                            
6
 Altres assajos elèctrics tingueren lloc a la ciutat abans: el 1879, s’instal·laria l’enllumenat elèctric en alguns 

locals comercials de Reus, seguint els reeixits passos de les experiències barcelonines i, un any més tard, 
l’enllumenat elèctric es presentaria, per segon cop, a la societat reusenca, en els Jardins d’Euterpe, com una 
atracció digna d’un circ. Diario de Reus. 4 de març de 1879 i FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom 
VII. Anys 1880-1889. Pàg.: 19. 
7
 El pressupost comprenia la utilització d’1 màquina Gramme  amb les seves 5 làmpades per 5.700 pessetes, 

5 columnes amb els seus fanals model Prado de Madrid per 2.500 pessetes i 1.400 metres de cable folrat de 
plom per 3.500 pessetes. El total de pressupost, per tant, aprovat va ser per 11.700 pessetes. A més, va ser 
necessària una petita transmissió de moviment que aproximadament valdria 300 pessetes i calia afegir les 
despeses d’instal·lació del generador elèctric, de les columnes i la col·locació subterrània dels cables; 
treballs que tenien un cost aproximat d’entre 1.200 a 1.800 pessetes, de manera que el cost total de la 
instal·lació seria d’unes 15.000 pessetes. En una carta, de data 7 de desembre de 1883, la Sociedad 
Española de Electricidad va reclamar al Consistori Reusenc les 1.500 pessetes que li devia pel pressupost i el 
consum de l’enllumenat elèctric de les places de Prim i de la Constitució. Es va pagar el 17 de gener de 
1884. AHCR: Expedients obres. Foment, any 1883. Projecte llum elèctrica. 
8
 Les oficines de la Sociedad Anglo-Españóla de Electricidad estaven situades al carrer Clarís, 96 de 

Barcelona i els tallers en la “Huertas de San Beltrán. Ídem. 
9
 AHCR: Enllumenat públic per electricitat. Any 1884.  
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Com a documentació enviada pel consistori a l’empresa, destaca un plànol de la 

ciutat i unes especificacions sobre el seu enllumenat públic de gas i de petroli. Per 

contra l’empresa elèctrica va comunicar a l’Ajuntament que disposaven de les 

últimes innovacions en làmpades d’arc voltaic.10 Les relacions de l’Ajuntament amb 

diverses empreses elèctriques foranies, bàsicament a nivell d’informació 

tecnològica, de pressupostos i de contractes de l’enllumenat públic en altres 

ciutats van ser abundants, perquè creu que es tracta d’un procés necessari per 

mirar d’aconseguir un futur servei de qualitat. Així la Sociedad Anglo-Española de 

Electricidad, el 21 de maig de 1884, va continuar amb el seu interès, i va sol·licitar 

que se li comuniqués que havia acordat l’Ajuntament sobre l’enllumenat elèctric. 

Aquesta empresa com a prova d’estar immers en el negoci de l’electricitat i d’ésser 

una empresa de primera línia explica en aquest escrit que ha rebut des de Londres 

un nou model de làmpada d’arc voltaic que produeix més llum, consumeix menys 

carbó i necessita menys força motriu.11 

 

Durant la dècada següent, l’interès per l’electricitat va augmentar en una 

proporció directa a la millora del sistema de producció i de distribució elèctrica i a 

la concreció d’una interessant via de negocis. Des de qualsevol iniciativa ja 

establerta a Europa, es van crear sucursals a  Espanya per ampliar el seu mercat i 

Reus, com a ciutat important, va rebre tot un seguit d’ofertes per a l’enllumenat 

públic elèctric. Una d’elles, la Compañía General de Electricidad de Berlín, amb 

sucursal a Madrid, va oferir a l’Ajuntament de Reus, el 22 de febrer de 1895, el 

seus serveis per instal·lar una central que il·luminaria amb l’electricitat la ciutat. 

Com a credencials deia, que era una de les companyes més poderoses d’Europa, 

amb una sucursal a Madrid a nom de Levi y Kacherthaler que havia instal·lat més 

de 20 estacions centrals en grans poblacions de la península i que feia poc havia 

                                            
10

 AHCR: Expedients d’obres. Fomento, any 1884. Projecte establiment de l’enllumenat elèctric en alguns 
carrers.  
11

 Dir que consumeix menys carbó i que necessita menys força motriu està íntimament relacionat. El 
consum de carbó es refereix a la generació elèctrica mitjançant les calderes, les màquines de vapor i les 
dinamos. 
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signat un contracte per establir a Madrid una gran central per enllumenar amb 

electricitat tota la ciutat. En una segona carta d’aquesta companyia a l’ajuntament 

de Reus, concretaven el seu oferiment, tot indicant que ells no volien establir una 

central a Reus per a l’enllumenat elèctric públic i privat pel seu compte, sinó que 

era necessari que es creés un nucli de capitalistes reusencs que iniciaren l’obra. La 

companyia només oferia tota la tecnologia moderna per a la construcció de la 

central elèctrica i per tant necessitava informació sobre quins elements podien 

reunir el capital, quin nombre de làmpades caldrien instal·lar i si existia alguna 

força hidràulica a la ciutat o als voltants.12 En termes idèntics es van rebre notícies, 

el maig de 1896, de l’empresa Julius G. Neville y Cía. Ingenieros, que escrivien des 

de la seva sucursal de Madrid; l’ajuntament de Reus els hi va comunicar que 

s’havien de dirigir a Gas Reusense, que estava formada per capitals locals, motiu 

pel qual aquesta empresa trobava el recolzament i la protecció dels veïns, i que a 

més, estava estudiant l’assumpte de l’electricitat i que posseïa capitals suficients 

per portar a terme aquesta aventura.13  Gas Reusense estava al corrent de tots els 

oferiments exteriors de finals de segle, que volien aconseguir aquesta nova línia de 

negoci, perquè com es veu els individus de la Corporació municipal afins a 

l’empresa reusenca vetllaven pels seus interessos per tal de què no en sortís 

perjudicada, davant de les bones perspectives que es presentaven amb l’energia 

elèctrica.  

                                            
12

 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. Expedient: “Antecedentes para el estudio de la nueva 
subasta del alumbrado público”. Reus, 17 de febrer de 1896. 
13

 La carta anava dirigida al Secretari de l’Ajuntament de Reus: “(...) Muy Sr. nuestro: Habiendo sido 
informados que en esa población no existe el alumbrado eléctrico público ni particular, y que la población se 
presta a la instalación de este adelanto, nos permitimos preguntar a V. si en esa existe alguna persona que 
pueda tomar la iniciativa para instalar una Fábrica. 
Hace mucho tiempo que nos venimos ocupando de la instalación de Fábricas de Electricidad, tanto para el 
alumbrado público, como particular, y entre otras instalaciones hemos hechos las enumeradas en la adjunta 
lista. 
Como fuerza motriz puedo emplearse en primer término un salto de agua si existe alguno a una distancia no 
excesiva de esa población. También se pueden emplear Motores de Gas movidos por Generadores de Gas 
que producen el gas de antracita, y también pueden emplearse máquina de vapor. 
Muy grato nos sería preparar un proyecto, y si hiciera falta enviaríamos a esa un Ingeniero Electricista para 
hacer el estudio sobre el terreno, si es que hay probabilidad de que en esa población pudiera constituirse 
una Sociedad formada por los principales vecinos, con objeto de hacer la instalación del alumbrado 
eléctrico. (...)” Ídem: Madrid, 18 de març de 1896. 
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La dècada dels 80 i 90 del segle XIX, és el període on es van concretar algunes 

iniciatives sobre l’energia elèctrica catalana i també on es van presentar les bases 

per a d’altres. Els primers passos en qualsevol activitat humana, econòmica, 

tecnològica i social són lents i tenen uns alts i baixos que fan que el rumb sigui 

imprevisible; l’electricitat no en va ser cap excepció. En aquests moments, 

l’electricitat presentava incerteses perquè tenia un gran nombre de problemes, 

quan a la seva producció, a la seva transmissió i als seus usos. La qualitat de la 

il·luminació era menor que la del gas, el funcionament era insegur, tenia perill 

d’avaries i, en alguns casos, es produïen accidents que podien acabar en petits 

incendis.14 Dins d’aquesta conjuntura, les modificacions i les ampliacions de 

l’enllumenat públic reusenc es va plantejar des de la perspectiva del gas i amb 

l’empresa  Gas Reusense com l’actor principal. D’aquesta forma, l’any 1888, des de 

l’ajuntament de Reus i dins d’un concepte de millora de la qualitat lumínica de la 

ciutat, va creure necessari canviar els fanals dels Ravals per canelobres nous, més 

elegants i col·locats a menys distància de la que estaven situats en aquell 

moment.15 La Comissió de Foment, reunida el 26 d’octubre de 1888, va considerar 

insuficient l’enllumenat dels Ravals en tractar-se d’una via de gran importància i 

amb una reunió amb Gas Reusense, aquesta societat, va mostrar la seva 

conformitat. Es va decidir que calia augmentar el nombre dels 42 fanals actuals a 

uns 100.16 Una millora de l’enllumenat que va realitzar Gas Reusense, més per a 

l’adequació del sistema d’enllumenat i pel compromís de l’empresa amb la ciutat 

que pel benefici  que n’extrauria amb l’augment dels punts de llum, perquè el 

                                            
14

 “(...) Anteayer a las siete de la tarde iniciose un incendio en el Café de España, junto al contador de 
energía eléctrica producido por haberse quemado algunos alambres. En seguida fueron cortados los que 
comunican con el cable de la calle y así interrumpida la comunicación fue sofocado al momento con una 
manguera. (...)” Diario de Reus. Dimarts, 4 d’agost de 1908. També, la xarxa de distribució elèctrica va patir 
incendis pel contacte entre els cables. Diario de Reus, 6 de novembre de 1909. 
15

 AHCR: Enllumenat públic. 80 nous fanals per als Ravals. Any 1888. Veure plànol. 
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deute municipal encara era considerable i en els últims quinze anys no havia deixat 

d’augmentar. La crisi econòmica dels ajuntaments de Catalunya va ésser un 

element permanent a finals del segle XIX. 

 

Va passar gairebé un any, quan el 18 de setembre de 1889, es van establir el 

nombre definitiu de fanals als Ravals; que van passar d’una previsió de 100 unitats 

a 80.17 La seva ubicació va ser la següent: a la plaça Prim, 1 fanal; al raval Alt de 

Santa Anna, 7 fanals; al raval Baix de Santa Anna, 12 fanals; al raval del Teatre i 

plaça de la Sang, 7 fanals; al raval de Sant Pere, 10 fanals; al raval Robuster, 16 

fanals; al raval Baix de Jesús, 14 fanals i al raval Alt de Jesús 13 fanals.18 Però no va 

ser fins el 27 de febrer de 1891, que es va comunicar a Gas Reusense que s’havia 

acordat l’augment de l’enllumenat públic als Ravals, i es va posar com a límit de 

l’actuació el dia de Sant Pere. Aquest llarg període per acceptar un projecte de 

l’any 1888, es va deure a la limitada capacitat econòmica de l’Ajuntament i a la 

impossibilitat de generar recursos. Dins d’un pla de millores de l’enllumenat públic 

i de guarniment de la ciutat, hem d’inscriure l’acord de col·locació de 4 canelobres 

de gas al voltant del monument del General Prim, el cost d’aquest projecte no 

havia d’excedir de 6.000 pessetes.19 El projecte de la plaça Prim, en origen, s’havia 

de subministrar amb gas, però els deu anys (1891-1902) que va necessitar la 

concreció tècnica i econòmica d’aquest projecte van fer que, també, es plantegés 

la il·luminació de la plaça amb electricitat.20 La il·luminació de la plaça Prim va ser 

el paradigma de la competència de las dues energies: gas i electricitat. Una 

                                                                                                                                    
16

 El pressupost  de l’Ajuntament per a l’enllumenat de l’any 1889, va augmentar 4.000 pessetes, i va 
utilitzar la meitat d’aquesta quantitat per sufragar una petita part del deute amb Gas Reusense, que va 
quedar, desprès, amb un dèbit en 2.600 pessetes. El deute municipal amb Gas Reusense pel consum de gas, 
a l’any 1888, era al voltant de 4.600 pessetes. Pocs recursos econòmics destinats al deute acumulat que era 
de 119.381,12 pessetes. Ídem. 
17

 El 6 de desembre de 1890, la Comissió de Foment va confirmar en 80 el nombre de fanals. Ídem. 
18

 El Raval Alt de Santa Anna tenia una longitud de 130 metres i una amplada de 10,5 metres com la resta de 
ravals. El raval Baix de Santa Anna tenia una longitud de 170 metres, el raval del Teatre i la plaça de la Sang 
110 metres, el raval de Sant Pere 172,40 metres, el raval Robuster 244 metres, el raval Baix de Jesús 176,36 
metres i el raval Alt de Jesús 192 metres. AHCR: Enllumenat públic. 80 nous fanals per als Ravals. Any 1888.  
19

 AHCR: Enllumenat públic. Plaça de . Any 1891. 
20

 AHCR: Enllumenat públic. Plaça Prim. Anys 1891-1902.  
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primera fase de la lluita per la supremacia energètica en el camp de l’enllumenat 

públic va ser la disputa per aconseguir la il·luminació de la plaça de Prim. En aquest 

context, Electra Reusense va comunicar, el 5 de març de 1900, que no hi havia cap 

dificultat tècnica en el canvi de l’enllumenat de gas per l’electricitat en la plaça de 

Prim. Aquest canvi es  va concretar en 5 arcs voltaics per cada canelobre, es a dir, 

un arc voltaic en cada un dels fanals i no s’havia de modificar cap part del 

canelobre, tot i que es substituiria la farola central per mitjà d’una artística lira que 

estaria sostinguda a l’arc. La il·luminació de la plaça passaria de les 2.000 bugies de 

llum a 4.000. Electra Reusense, per tal d’executar el seu projecte va sol·licitar a 

l’Ajuntament l’eliminació del sistema i de les canonades de gas.21  

 

      
Canelobre d’enllumenat mixt projectat per la plaça de Prim a partir del tipus Refuge. 

                                            
21

 Cada canelobre constava de 5 fanals, o sigui, cinc braços per farola. Els canelobres eren del model Refuge 
creat a París per Lacarrière frères et Delatour. Ídem. 



9. Reus i l’enllumenat públic de caràcter mixt: gas i electricitat.  Pàgina 487 

 

 

Però aquest projecte elèctric realitzat a la plaça de Prim va resultar defectuós i va 

deixar constància de les limitacions que encara tenia la tècnica elèctrica per a 

l’enllumenat. La llum de gas, més càlida en aquests moments, encara tenia 

avantatges respecte l’arc voltaic i les primeres làmpades elèctriques 

d’incandescència. El setembre de 1901, en un Informe, l’Arquitecte Municipal va 

indicar que l’enllumenat elèctric de la plaça de Prim no era correcte i que calia de 

substituir els arcs voltaics per 4 de 500 bugies, sostinguts en columnes elegants.22 

A l’octubre, l’Ajuntament va acordar la substitució de l’enllumenat elèctric dels 

fanals de la plaça de Prim per l’enllumenat de gas, amb la instal·lació de becs 

Auer23 i la retirada, per part d’Electra Reusense, dels canelobres i de les 

instal·lacions elèctriques.24 A més, al centre de ambdós costats de la plaça es van 

col·locar dues columnes de caràcter decoratiu, amb 2 arcs voltaics de 500 bugies. 

També, es van col·locar 2 arcs voltaics de 500 bugies al carrer de Sant Joan en la 

mateixa zona on estaven situats els existents. Els cost de retornar l’enllumenat de 

gas a la plaça de Prim, va ser de 502 pessetes i de 3,5 cèntims per hora i llum.25 El 

dia 7 de maig de 1902, es va generar un Informe definitiu de Foment, que es va 

aprovar per part de l’Ajuntament, on es va indicar que Electra Reusense prometia 

instal·lar 2 columnes d’il·luminació que harmonitzin amb el ornament de la plaça, 

                                            
22

 AHCR: Enllumenat públic. Plaça Prim. Anys 1891-1902.  
23

 Els becs Auer substituïren els antics sistemes d’enllumenat per becs de papallona i Manchester que foren 
utilitzats fins el 1878. GARCÍA DE LA FUENTE, Dionisio: Del gas del alumbrado al gas natural en Castellón de 
la Plana. 1870-1995. Pàg.: 39-40. 
24

 “(...) Aprobado dictamen de la Sección de Fomento relativo a la modificación del actual alumbrado de la 
plaza Prim, acordándose establecerlo por medio de gas, colocando además dos potentes arcos voltaicos, 
sostenidos por bonitas columnas decorativas. (...)” Diario de Reus, 5 d’octubre de 1901 i AHCR: Enllumenat 
públic. Plaça Prim. Anys 1891-1902.  
25

 Desglossament del cost presentat per Gas Reusense:  “(...) 

• Col·locació bec Auer núm. 3 format de 600 bugies per grup o sigui 2400 bugies per a tota la plaça. 

• Cost de 3 
1
/2  cèntims per hora i llum, anant a càrrec de Gas Reusense la conservació i reposició dels fanals i 

maneguets. 

• S'han de reparar els braços dels canelobres en els que existeixen actualment molts forats (...); s'han de 
desmuntar per soldar al foc. 

• Instal·lació de 20 becs Auer núm. 3 amb reflector de ferro esmaltat amb encenedor i espita (20 ptas. 
cadascun) � 400 pessetes. 

• Jornals de desmuntar i arengar els canelobres. 3 jornals de plomer i 2 de peó. � 62 pessetes. 

• Vidres que s'han de reposar i altres que es trencaran quan es netegin els actuals. Suposem 16 vidres corbs 
a 2,25 pessetes cadascun. � 40 pessetes. 
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que s’il·luminés la plaça amb gas i electricitat, que la reparació dels canelobres 

aniria per compte de l’Ajuntament, que la col·locació dels becs Auer els faria 

gratuïtament Gas Reusense, que el cost d’aquest enllumenat no havia d’ésser 

superior a 5 pessetes diàries, 3,50 pessetes en gas i 1,26 pessetes els dos arcs 

voltaics, que es buscava una bona il·luminació encara que no esplendorosa, que la 

il·luminació s’instal·laria, de manera definitiva, en el lloc a on es trobava 

provisionalment i que s’ajustaria la despesa, tot intentar reduir-la, de manera que 

l’enllumenat sencer solament s’encendria els dies festius i els laborables, tan sols, 

l’elèctric. En aquestos mateixos moments, l’Ajuntament va proposar la substitució 

de l’enllumenat elèctric dels Ravals pel gas, amb becs Auer. Era la conseqüència de 

la millora dels becs a gas i dels dubtes que, encara, generava l’electricitat.26 

 
Foto CIMIR: En aquesta foto, pels volts de 1930, es veu l’enllumenat mixt de la plaça de Prim.  

En primer pla els fanals elèctrics i als extrems de la plaça el canelobres de gas. 
 

La introducció de l’electricitat a Reus no va tenir gaires entrebancs, perquè el 

principal interessat va ser l’Ajuntament, coneixedor d’aquesta tècnica un temps 

                                                                                                                                    
• Total: 502 pessetes. (...)” AHCR: Enllumenat públic. Plaça Prim. Anys 1891-1902. 
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abans de crear la seva subhasta per a l’enllumenat públic elèctric el 1898. Els únics 

problemes que va tenir l’electricitat per establir-se a la ciutat van ser les pròpies 

limitacions tècniques. La resistència de Gas Reusense al projecte elèctric no es 

coneix, l’evidència més clara és que va intentar compensar la possible pèrdua de 

part del mercat energètic amb la seva incorporació, des d’un primer moment, a la 

producció i subministrament d’electricitat a la ciutat, sense oblidar que la prioritat 

continuava essent el gas. En l’anterior projecte d’enllumenat de la plaça de Prim, 

trobem una sèrie de característiques que emmarcaren el que va esdevenir en el 

món energètic al final del segle XIX i inici del XX. L’electricitat va arribar de forma 

enèrgica i amb pas ferm i Gas Reusense, com altres empreses de gas de caràcter 

local de Catalunya, va incorporar la tecnologia elèctrica al seu negoci energètic.27 

L’electricitat va esdevenir un producte energètic que no gaudiria del caràcter de 

monopoli que va tenir el gas en el seu establiment en el municipi. Gas Reusense, 

seria, en els inicis de l’electricitat a Reus, un important subministrador encara que 

no l’únic. La vida de la indústria elèctrica en Gas Reusense va ser breu –fins el 

1912- però va adoptar tots els requisits, infraestructures i tecnologia que 

caracteritzarien tots els intents de les empreses de gas de les ciutats catalanes 

d’assolir la continuïtat del monopoli energètic.   

 

El món de l’electricitat es va convertir en el principal esdeveniment tecnològic i 

energètic de finals del segle XIX. Les nombroses ofertes per enllumenar amb 

l’electricitat els carrers de la ciutat, van fer que l’ajuntament de Reus s’informés 

dels moviments que s’efectuaven a d’altres municipis espanyols i així conèixer tant 

les condicions tècniques com els nous contractes per al servei de l’enllumenat 

públic, per tal de no viure d’esquena a la realitat de la nova tecnologia que 

afectaria les condicions de la vida ciutadana. És en aquest sentit, que davant la 

                                                                                                                                    
26

 Diario de Reus, 8 de maig de 1902. 
27

 Les dues raons bàsiques, entre d’altres; perquè Gas Reusense participés en el negoci elèctric eren: una 
era la de no perdre part del negoci que es podria esfumar amb el canvi d’energia en l’enllumenat i una 
segona raó era que amb la necessitat d’una important infraestructura fixa per a la producció de 
l’electricitat; la fàbrica de gas complia, en gran part, amb aquest requisit. 
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futura subhasta de l’enllumenat públic elèctric, el Consistori municipal, el 1897, es 

va assessorar sobre l’aplicació de gravàmens o canons per a la seva instal·lació. De 

totes les ciutats consultades, l’única que aplicava la tarifa era València, mentre que 

la resta no aplicava cap cànon o arbitri per tal d’afavorir la instal·lació del corrent 

elèctric, ja fora pública o privada.28 Tot el treball de documentació va pretendre 

aconseguir una subhasta per a l’enllumenat elèctric, amb les millors condicions per 

al conjunt de la ciutat i per a les arques de l’Ajuntament. Però la casuística era molt 

diversa i no sempre el canvi d’enllumenat va respondre a un interès desmesurat 

per l’evolució tecnològica i dins d’aquesta correspondència de l’Ajuntament 

reusenc amb d’altres ciutats, l’ajuntament de Vitòria li va comunicar, el març de 

1896, que l’enllumenat públic existent fins aquells moments havia estat de gas, 

però que la fàbrica que el subministrava havia deixat de fabricar-lo per manca 

d’existències de carbó i el Consistori s’havia vist obligat a establir un enllumenat 

supletori de petroli. Aquesta situació els va portar a rescindir el contracte amb la 

companyia de gas i a projectar la instal·lació de l’enllumenat elèctric. L’ajuntament 

de Vitòria es va comprometre a facilitar dades al consistori reusenc, a partir del 

moment en què aquest nou sistema funcionés.29 Per altra banda, l’Ajuntament, 

també va rebre les condiciones dels contractes elèctrics de Lleó, de Logronyo i de 

Sabadell.30 

 

Però, hauria de passar més d’una dècada, des de l’inici, l’any 1884, dels 

preparatius de la Comissió de Foment per tal d’introduir a la ciutat la tecnologia 

elèctrica, perquè el projecte prengués cos. Cal tenir en compte que malgrat que 

l’ajuntament de Reus va treballar, amb interès, en la implantació d’un nou sistema 

                                            
28

 El municipi de València si cobra la tarifa, en Calataiud no s’estableix arbitri encara que ja tenia establerta 
l’electricitat, en Logronyo no estava establert encara que ho estudiarà per les dues empreses existents, en 
Terol no estableix impostos per tal d’afavorir la instal·lació elèctrica, en Lleida la Sociedad Eléctrica de Lérida 
no pagava cap cànon, en Terrassa tampoc, en Sabadell no pagaven ni les elèctriques en la via pública ni els 
particulars, i en Girona no existia arbitri algú. AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric. 1896-1917. 
29

 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896-1917. Expedient: “Antecedentes para el estudio de la nueva 
subasta del alumbrado público”. 17 de febrer de 1896. 
30

 Ídem.: agost de 1896.  
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d’enllumenat elèctric, no es va oblidar del sistema que ja funcionava, de tal forma 

que va mantenir correspondència amb altres ajuntaments com el de Barcelona, 

Saragossa, Sabadell i Palma de Mallorca, sobre les diverses condicions i convenis 

realitzats al voltant de l’enllumenat públic de gas.31 No va ser fins el 31 de 

desembre de 1896, que Gas Reusense va sol·licitar a l’Ajuntament la instal·lació de 

la xarxa aèria per al subministrament del corrent elèctric. L’any 1897, l’Enginyer 

Municipal va redactar un expedient sobre la demanda de Gas Reusense per a la 

construcció de la fàbrica que havia de generar electricitat.32 Una de les clàusules 

de l’expedient determinà l’incompliment de les Ordenances Municipals vigents, 

referents a l’establiment d’una nova indústria. En aquest sentit, existia un buit 

legal a tota Europa, quan a la reglamentació elèctrica i no va ser fins el 1893 que es 

van crear a Anglaterra i a França els reglaments corresponents. Al projecte de Gas 

Reusense, es va trobar a faltar tota referència a la reglamentació de la producció i 

de la conducció de l’electricitat i una precisió més important en la sol·licitud de 

permís per fabricar electricitat.33 Tota la documentació tècnica sol·licitada per 

l’Enginyer Municipal, no es va completar fins l’any 1898, dins la Memòria per a la 

instal·lació del servei elèctric, un projecte per a l’establiment de 6.000 làmpades 

de 10 bugies.34 La sol·licitud de l’altra empresa que va iniciar el procés per a la 

instal·lació elèctrica, es va produir el 5 de juliol de 1898. Latieule i Coca, aviat 

                                            
31

 Des de l’Ajuntament de Barcelona s’enviaria, al de Reus el “Pliego de condiciones para la subasta del 
suministro de alumbrado público por gas de Barcelona y su ensanche por el período de cinco años” amb data 
de 29 de febrer de 1896 i des de l’Ajuntament de Saragossa el “Pliego de condiciones vigente para 
suministro del gas hulla con destino al alumbrado público” amb data del 3 de març de 1896. També es 
rebrien notícies des de Sabadell el març de 1896 –“ Convenio para el servicio de Alumbrado público por gas” 
– i des de Palma de Mallorca el mateix març de 1896  -“Instalación del Alumbrado por Gas en esta Capital 
en 10 Septiembre 1859” -. AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric. 1896-1917.  
32

 Les condicions demanades a Gas Reusense per part de l’ajuntament quedarien completades al juliol de 
1898 per part de la Comissió de Foment sobre la instal·lació de l’enllumenat elèctric particular i que les 
establí en les condicions per la concessió de l’estesa de cables i de l’establiment de fàbriques d’electricitat. 
AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric. 1896-1917. 
33

 AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric. 1896-1917. “Expedient d’autorització per l’establiment en 
aquesta ciutat de l’electricitat per l’enllumenat i força motriu.” 
34

 Ídem. “Gas Reusense. Memòria que aquesta Societat presenta a la consideració de l’Ajuntament per 
l’establiment del servei elèctric.” 
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Electra Reusense,35 va redactar la seva Memòria, l’11 d’agost de 1898. Aquest any 

va ser cabdal per a la implantació de l’electricitat al municipi de Reus.36 

 

A Gas Reusense se li va concedir, al febrer de 1897, l’autorització municipal 

sol·licitada, l’últim dia de l’any 1896, tot i que amb una sèrie de prescripcions 

d’obligat compliment.37 El projecte concedit es va quedar aturat per la falta de 

diligència municipal quan a la tributació del cànon anual, el qual es va establir per 

la Comissió de Foment però que no arribaren a tenir un caràcter de prescripció 

legal, de manera que Gas Reusense no va poder emprendre l’establiment de la 

xarxa sol·licitada. En aquest procés, es denota un cert desinterès municipal en no 

concedir d’una forma ràpida la llicència per a l’establiment de la xarxa aèria 

elèctrica de Gas Reusense, potser per no caure en una altre contracte de caire 

monopolístic com ja havia succeït amb el gas. Els ajuntaments, en general, 

intentaven controlar d’alguna forma la implantació de l’energia elèctrica en l’espai 

de la seva competència.38 Aquest intent de control es va contradir amb la dificultat 

de legislar degudament la nova tecnologia i tan l’Ajuntament com l’estat van anar 

per darrera del desenvolupament d’aquesta indústria. El 14 de març de 1898 i dins 

d’un estat de confusió, l’Ajuntament va dictar un canvi al Plec de Condicions, per a 

la subhasta d’un sistema de enllumenat mixt de gas i d’electricitat per un sistema 

elèctric únicament, i, és per aquest motiu, i en base a l’article 251 de les 

Ordenances Municipals, que es van anul·lar les tarifes i la concessió obtinguda per 

Gas Reusense el 26 de febrer de 1897. Tot aquest procés queda recollit en un 

informe de la Comissió de Foment del 8 de juliol de 1898, que a més, va copsar el 

desig de Gas Reusense d’obtenir el permís per a la instal·lació d’una xarxa aèria per 

l’enllumenat elèctric segons la concessió obtinguda amb anterioritat. El mateix dia, 

                                            
35

 Diario de Reus. 19 de novembre de 1898. “(...) Los señores Latieule y Coca ponen en conocimiento del 
Municipio, haber cedido la fabricación de electricidad instalada en la calle de San Celestino a la sociedad 
“Electro Reusense”, con la cual deberá entenderse en lo sucesivo el Ayuntamiento (...)”. 
36

 AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric. 1896-1917. 
37

 Sessió de l’ajuntament de Reus celebrada el 26 de febrer de 1897. Ídem. 
38

 CAPEL, Horacio: Las Tres Chimeneas. Implantación industrial, cambio tecnológico y transformación de un 
espacio urbano barcelonés. Conclusiones La electricidad en Cataluña, una historia por hacer. Pàg.: 25. 
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l’ajuntament, segons l’acta municipal, també dona curs a la sol·licitud de Latieule y 

Coca de Sant Sebastià, representants de la societat Electro Reusense, que també 

demanaven permís per a l’establiment d’una xarxa aèria per al servei particular de 

l’enllumenat elèctric a la ciutat i els afores.39 La competència estava servida entre 

ambdós litigants.   

 

L’any 1898, Electra Reusense i Gas Reusense van accelerar les seves estratègies 

davant l’Ajuntament, per tal d’aconseguir la concessió municipal en l’enllumenat 

elèctric. Els informes municipals denoten una sèrie de retrets fets per les dues 

empreses, quan a la possible discriminació davant la subhasta, és segur que van 

utilitzar tot tipus d’influències polítiques, econòmiques i d’amistat per obtenir el 

monopoli elèctric.40 Amb l’Acta municipal de 8 de juliol de 1898, es van recollir les 

dues sol·licituds de concessió d’establiment de la xarxa elèctrica de les dues 

empreses litigants.41 Però abans de la concessió definitiva, hi van haver agres 

discussions, dins del consistori reusenc, sobre les diverses propostes de 

modificació de les condicions per a la instal·lació elèctrica i per tal d’aconseguir 

l’autorització per a la construcció d’una xarxa amb caràcter provisional. Latieule y 

Coca van obtenir aquesta autorització, fet que va crear una gran polèmica, perquè 

aquesta concessió provisional s’havia efectuat sense la presentació dels plànols de 

la instal·lació a realitzar en la ciutat.42 La lluita pel mercat elèctric també es va 

produir en altres ciutats catalanes com Valls el 1898, on es disputaven la concessió 

l’empresa del gas i l’empresa dels Ingenieros Vellino i Compañía de Barcelona.43En 

aquest context de clara confrontació d’interessos, a Reus, es va produir propostes 

sorprenents per tal d’abatre al competidor i guanyar l’interès tècnic del consistori 

envers la seva tecnologia. Així al mateix any 1898, Latieule y Coca va oferir a 

l’ajuntament de Reus la instal·lació de dos focus elèctrics de forma gratuïta a la 

                                            
39

 AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric. 1896-1917. Reus, 8 i 29 de juliol de 1898.  
40

 AHCR: Actes Municipals 1898.   
41

 Ídem: Divendres, 8 de juliol de 1898. Foli 304. 
42

 Ídem: Divendres, 5 d’agost de 1898. Foli 339-346. 
43

 Diario de Reus. Dimarts, 30 d’agost de 1898. 
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plaça de Prim.44 Però en aquesta lluita, també contra el temps, Gas Reusense va 

complir amb rapidesa les condicions imposades per l’ajuntament i va presentar, el 

25 d’agost, la Memòria i els plànols corresponents de les línies elèctriques que 

volien instal·lar. A més, va demanar, que cas que els tràmits fossin correctes, se li 

concedís l’autorització necessària per poder executar els treballs necessaris per a 

la implantació de la xarxa elèctrica. Mentre, Gas Reusense no oblidava, dins 

d’aquest exhaust procés, la seva principal activitat, el gas, i va demanar a 

l’Ajuntament una pròrroga de la seva concessió d’enllumenat de gas, amb les 

mateixes condicions existents al contracte, encara que va sol·licitar, que davant 

l’aprovació del Projecte de Llei que havia d’establir un impost sobre el consum de 

llum elèctric, de gas i de petroli, un augment del preu del gas en la mateixa quantia 

que l’impost aprovat.45 Aquesta pròrroga es va aprovar poc després.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
44

 AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric. 1896-1917. Reus, 8 i 29 de juliol de 1898.  
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 AHCR: Actes Municipals 1898. Dissabte, 25 de juny de 1898. Pàg.: 283-284. 
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9.2 L’enllumenat públic mixt. Concreció del projecte. Anys 1898-1899. 

 

En un primer moment i davant les noves perspectives energètiques de la ciutat, 

l’ajuntament de Reus va estudiar si l’aplicació del projecte de l’enllumenat mixt, 

que s’havia aprovat el 1897, podria crear algun conflicte amb la convivència del gas 

i l’electricitat.46 Ben aviat, es van vèncer les reticències i l’enllumenat mixt va ser 

una realitat l’any 1899. 

 
Foto CIMIR: Enllumenat mixt a gas i elèctric dels porxos de la plaça de Prim a l’any 1899. 

 

En ple debat sobre els projectes de les dues empreses que volien la concessió 

municipal per al fluid elèctric, es van oferir a demostrar la idoneïtat dels seus 

projectes, de tal forma que Electra Reusense va demanar autorització per a 

il·luminar mitjançant electricitat el carrer de Llovera, en la qual realitzaria de forma 

gratuïta la instal·lació de les làmpades elèctriques d’incandescència. L'Ajuntament 

va acceptar aquesta oferta de molt bon grat, tot acceptant aquesta sol·licitud el 7 

de novembre de 1898.47 Un mes després va quedar il·luminada el carrer de 

                                            
46

 AHCR: Actes Municipals 1897. Reus, 12 de febrer de 1897. Foli 138-145. 
47

 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896-1917.  
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Llovera, per via d'assaig, amb 6 llums d'incandescència. L'Ajuntament havia de fer-

se càrrec del consum elèctric mensual al mateix preu que pagava per un nombre 

igual de becs de gas.48 

 

El preu a pagar per la il·luminació elèctrica del carrer de Llovera es pot considerar 

baixa, però l’ajuntament necessitava assessorament extern sobre els preus 

elèctrics que existien al mercat.49 Els preus als particulars que estaven estipulats a 

Saragossa, el 1896, per l’empresa Compañía Aragonesa de Electricidad, oscil·lava 

entre les 2,25 pessetes al mes per una làmpada incandescent de 5 bugies, fins a les 

13,40 pessetes/mes per una de 50 bugies, tot i això tant a Saragossa com a 

Logronyo el preu al mes per una làmpada de 16 bugies era de 5 pessetes. 

L’enllumenat públic elèctric de Saragossa tenia uns preus mensuals que oscil·laven 

entre les 50 pessetes, la parella d’arcs voltaics de 3 ampers; fins les 288 pessetes, 

la parella d’arcs voltaics de 18 ampers. L’altra concessionària de Saragossa, Electra 

– Peral Zaragozana Sociedad Anónima tenia estipulat el preu per consum privat de 

0,90 pessetes el Kilowatt, i podien aplicar un descompte d’un màxim del 15% per 

als grans consums. En aquesta última empresa el consum particular estava 

subdividit en dues taules, en funció del tipus de comptador: per als abonats que 

posseïen “electrómetro – contador” la tarifa era de 9 cèntims de pesseta per 100 

wats/hora, mentre que el preu estipulat per als abonats que tenien comptadors de 

temps, els preus oscil·lava entre les 0,03 pessetes per hora i làmpada incandescent 

de 10 bugies i les 0,30 pessetes per hora i làmpada incandescent de 100 bugies. 

Per al consum de l’enllumenat públic, les tarifes que regien eren les que anaven de 

les 0,15 pessetes per hora i làmpada d’arc de 1 ½  ampers, fins a les 0,70 pessetes 

les de 12 ampers.50 Un altre concepte que es va incloure a les factures de la llum, 

                                            
48

 Ídem. 
49

 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896-1917.  
50

 Compañía Aragonesa de Electricidad: Preus particulars mensuals: Làmpada incandescent de 5 bugies 2,25 
pessetes; làmpada de 10 bugies 3,50 ptes.; làmpada de 16 bugies 5,00 ptes.; làmpada de 25 bugies 7,40 
ptes.; làmpada de 32 bugies 9,25 ptes.;  làmpada de 50 bugies 13,40 ptes. Preu enllumenat públic mensual: 
parella arcs voltaics de 3 ampers 50 pessetes; els de 6 ampers 96 ptes.; els de 9 ampers 144 ptes.; els de 12 
ampers 192 ptes.; els de 15 ampers 240 ptes.; els de 18 ampers 288 ampers. Electra – Peral Zaragozana 
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va ser, a l’igual que el gas, un cànon pel lloguer del comptador. La Compañía 

Aragonesa de Electricidad, va estipular unes tarifes que oscil·laven entre les 2 

pessetes al mes per un comptador de 12 ampers, fins a les 5 pessetes que costava 

el lloguer mensual d’un comptador de 100 ampers. A l’empresa Electra – Peral 

Zaragozana, el lloguer mensual d’un comptador de 1 x 5 ampers o 1 x 10 ampers 

era de 2 pessetes, mentre que el d’1 x 100 ampers era de 4 pessetes. El lloguer 

d’un comptador de temps costava 0,75 pessetes. També es venien comptadors en 

propietat, amb un preu que anava de les 150 pessetes el comptador d’1 x 5 

ampers fins a les 250 pessetes del comptador de 2 x 25 ampers.51 

 

Però no tan sols des de l’àmbit públic, es va fer una crida a la necessitat de la 

incorporació  al municipi de Reus, de les noves tecnologies i d’una millora de les 

infraestructures ciutadanes; també, des de l’àmbit privat s’alçaren veus sobre la 

incorporació de la ciutat al món de l’energia elèctrica. Així, Baseda i Llevat es va 

dirigir, el 1896, a l’Ajuntament de Reus i va exposar la importància de l’energia 

elèctrica i es va oferir a ser el concessionari d’aquesta amb els arguments 

següents:52   

1. La importància i l’augment de la població necessitava (com altres ja) la 

fabricació i elaboració del fluid i enllumenat elèctric. 

2. A l’estranger i a Espanya s’havia generalitzat l’electricitat, per tant l’enllumenat 

elèctric era una necessitat. 

3. La higiene de les poblacions. 

a) Els incendis i les explosions degudes a les imprudències, descuits i 

casualitats d’aquells que utilitzen el fluid del gas. 

                                                                                                                                    
Sociedad Anónima: Preus particulars per temps: làmpada incandescent de 10 bugies a 0,03 pessetes per 
hora; làmpada de 16 bugies 0,05 ptes.; làmpada de 25 bugies 0,08 ptes.; làmpada de 32 bugies 0,10 ptes.; 
làmpada de 50 bugies 0,15 ptes.; làmpada de 100 bugies 0,30 ptes. Preu enllumenat públic: làmpada d’arc 
de 1 ½ ampers a 0,15 pessetes; làmpada de 2 ampers 0,20 ptes.; làmpada de 3 ampers 0,30 ptes.; làmpada 
de 6 ampers 0,40 ptes.; làmpada de 9 ampers 0,55 ptes.; làmpada de 12 ampers 0,70 ptes. Ídem. 
51

 Ídem. 
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b) La necessitat d’estar a l’alçada d’altres poblacions amb un dels millors 

avenços del segle XIX. 

4. Es necessitava el recolzament moral i material de l’Ajuntament amb la 

concessió per evitar perjudicar-li.  

5. L’aigua la subministraria ell mateix. 

6. Va sol·licitar la concessió de 20 anys amb: 

a) L’exempció o franquícia dels arbitris i drets municipals sobre el fluid 

elèctric, maquinària, cables o fils conductors de l’electricitat, 

establiment dels pals, aïlladors, ganxos als edificis públics i particulars, 

l’edifici de la fàbrica, carbons i combustibles que s’havien d’emprar en 

l’elaboració de l’electricitat. 

b) L’exempció, també, de drets de consums i arbitris sobre els productes 

de la fàbrica i tota classe d’olis i greixos que fossin necessàris per el 

millor funcionament de la fàbrica. 

c) L’exempció de la contribució a l’Ajuntament. 

7. La necessitat de la protecció de l’Ajuntament sobre els interessos de la casa 

productora del fluid elèctric. 

8. Davant de totes aquestes sol·licituds anteriors el recurrent oferiria que 

establint l’electricitat, en tot el que es referia a l’enllumenat públic, reportaria 

una gran economia a l’Ajuntament degut a l’excessiu preu que es pagava pel 

gas. 

9. El recurrent per la seva part s’obligava a instal·lar gratis, dos focus elèctrics 

d’arc voltaic, en el lloc i punt que designés l’Ajuntament perquè el públic se’n 

pogués servir d’ells. 

De fet aquesta instància era la sol·licitud de la concessió d’un privilegi a 

l’Ajuntament. No tindria gens d’èxit en la seva demanda perquè es va rebutjar el 

                                                                                                                                    
52

 “(...) Buenaventura Baseda y Llevat, vecino de la Ciudad de Reus provincia de Tarragona mayor de edad, 
con capacidad legal para obligarse y contratar, de profesión Contratista de obras públicas, domiciliado en 
Reus, Plaza Sn. Narciso número siete principal (...)” Ídem. 
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novembre de 1896.53 Al final d’aquest procés d’instauració de l’enllumenat 

elèctric, els concessionaris van ser Gas Reusense i Electra Reusense. 

 

Entre el febrer i el març de 1897, es va redactar el “Proyecto de Pliego de 

condiciones para la subasta del alumbrado público de la ciudad de Reus por medio 

del gas y de la electricidad”, que estipulava tot un seguit de condicions 

econòmiques i tècniques.54 Als primers articles es va determinar una sèrie 

d’obligacions pel contractista –concessionari-. Aquest havia de fer-se càrrec del 

cost de tots els elements necessaris per a l’enllumenat de gas i l’elèctric –

canonades, canelobres, fanals i resta d’accessoris- tant als llocs que indiqués 

l’Ajuntament, així com a les futures zones que s’urbanitzessin. També, havia de fer-

se responsable de les despeses de conservació, de neteja i de manteniment de les 

instal·lacions dedicades en aquest enllumenat públic, així com de les operacions 

d’encès i apagat del mateix. L’Ajuntament es convertiria en propietari, sense pagar 

cap indemnització, de totes les instal·lacions que existissin cinc anys abans de 

finalitzar el contracte, la qual cosa significava una clàusula gairebé despòtica i a la 

vegada contraproduent, perquè es convertia en propietari d’una instal·lació que no 

li havia significat cap despesa però que, al mateix temps, l’imposaria a fer futures 

inversions en la modernització tecnològica del sistema d’enllumenat. A més, 

s’obligava al contractista a fer una despesa concreta d’il·luminació elèctrica a les 

places de la Farinera, del Castell, dels Castillejos, de les Basses i del Baluard, que 

havien de ser uns “fanal – font”, semblant al que existia a la plaça de Santa Anna 

de Barcelona. Calia il·luminar la plaça de Sant Pere amb dos fanals per l’estil dels 

existents en la plaça de Catalunya de Barcelona. En el termini d’un any, posterior a 

la data de la signatura d’aquesta subhasta, el contractista havia de tenir acabada i 

en disposició de prestar el servei complet tota la canalització o conducció i la resta 

d’obres corresponents a l’enllumenat públic. En cas que es quedés amb el 
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 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàg.: 123. 
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 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896-1917. Veure l’Annex Subasta enllumenat públic de la ciutat 
de Reus mitjançant el gas i l’electricitat. Reus, 1 d’abril de 1897. 
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contracte Gas Reusense, havia de canviar els seus preus del gas pels que 

s’estipulaven al nou contracte. 

 

En línies generals, les característiques del gas que havien de subministrar eren les 

mateixes que les que es van estipular al contracte de 1887; el gas havia de ser pur i 

amb una combustió que produís una flama blanca i el mateix va succeir amb la 

potència llumínica. Però, va canviar el control  sobre aquestes característiques, 

perquè l’Ajuntament va obligar a col·locar, en el lloc designat, un o dos 

manòmetres registradors permanents i un gabinet fotomètric que havia d’estar 

dotat dels utillatges necessaris per a la comprovació del poder lumínic del gas. 

Cada vegada que es produís una deficiència en la qualitat del gas, l’empresa hauria 

de pagar una multa de 500 pessetes, per cada dia que es produís la infracció. Però 

el control sobre la puresa del gas es concretà en què aquest no podia contenir cap 

compost amoniacal, ni ciànic, ni els àcids sulfúric ni carbònic, ni òxid de carboni, 

com tampoc productes com la brea; es va fixar un 2 % com el límit de tolerància 

màxima per a la suma d’impureses nocives que el gas podia arrossegar. La pressió 

del gas a les canonades havia de ser de 15 mil·límetres columna d’aigua, 4 mm c/a 

més que el mínim establert al contracte, entre Gas REusense i l’Ajuntament, el 

1887. El concessionari havia de subministrar el gas i l’electricitat a tots els 

particulars o empreses que ho sol·licitessin, en les mateixes condicions que el 

subministrat per l’enllumenat públic, sempre que estiguessin situats en places o 

carrers urbanitzats que ja estiguessin enllumenats. En el cas del gas, s’obligava a 

subministrar també si un client estava situat a 20 metres o menys del final de la 

canonada, es produïa un augment de la distància obligatòria que, el contracte de 

1887, havia establert en 10 metres. Amb l’electricitat, aquesta distància 

augmentava, en cas de conductors aeris, fins als 50 metres, de manera que, 

l’Ajuntament, tenia en consideració el cost menor de la instal·lació elèctrica 
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respecte a la canalització de gas.55 Un comptador de volum de propietat o de 

lloguer havia de mesurar el gas de cada particular o empresa, segons els preus 

establerts. Els punts i l’alçada dels fanals i els altres llums eren els determinats per 

l’Ajuntament, sempre que no es col·loquessin en els carrers a una distància 

superior de 45 metres entre ells, respectant, en el possible, la situació dels fanals 

ja establerts.  

 

L’enllumenat públic de gas s’havia de composar de fanals amb becs que 

consumissin 120 litres de gas per hora, amb l’excepció dels que determinés 

l’Ajuntament. El preu de l’enllumenat havia de ser de 0,005 pessetes, per cada 

hora i cada bec de llum. Qualsevol futura modificació en el consum i en la potència 

lluminosa, ja fos amb caràcter permanent o accidental, que afectés al preu fixat 

comportaria computar un nou preu prenent com a base els becs ordinaris. En 

aquests casos especials, el cost d’instal·lació aniria a càrrec del consistori reusenc 

però el manteniment a costa del concessionari. El temps d’encesa i apagada de tot 

l’enllumenat a gas s’establia en 30 minuts; s’havia rebaixat en 15 minuts respecte 

el contracte de l’any 1887. L’enllumenat públic havia d’estar encès almenys fins a 

les 11 de la nit i el nombre de llums de gas que es designessin fins a la matinada. El 

preu de l’enllumenat de gas particular no podia excedir de 15 cèntims de pesseta 

el metre cúbic, sense que es pogués cobrar una tarifa més elevada per cap 

concepte. La duració d’aquest contracte es va establir en 10 anys forçosos per 

ambdues parts i que es podia prorrogar per 5 anys, amb un preavís mutu de 6 

mesos d’antelació. Com ajuda per el concessionari, l’Ajuntament eximia del 

pagament de qualsevol impost per l’ocupació del subsòl del carrers i places, com 

així també per la col·locació de pals i per l’estesa de cables. Per tal de garantir 

l’enllumenat mixt de la ciutat s’obligava al contractista a tenir un nombre de llums 

de petroli igual als becs o llums, de gas o electricitat, que enllumenessin els carrers 
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Era la diferència entre ser un servei aeri o soterrat. A ningú ha d’estranyar que la majoria de les  línies 
elèctriques fossin durant tot el segle XX eminentment aèries.
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de Reus, per tal de suplir-los en cas d’accident o interrupció del subministrament 

de qualsevol dels dos fluids. En aquest punt es veu com l’enllumenat de petroli 

havia desbancat a l’enllumenat a oli que era, el 1854, el substitut del gas en 

aquests casos.  

 

Com es va establir en altres contractes, les obres d’instal·lació de la xarxa de gas i 

d’electricitat s’havien de realitzar sota les premisses de no perjudicar als edificis 

públics, ni als particulars, ni als “aqüeductes”, ni al trànsit ciutadà. Tots aquests 

treballs es realitzarien sota la supervisió de l’Arquitecte municipal. La prestació del 

servei públic elèctric s’havia d’efectuar mitjançant les làmpades d’arc voltaic i les 

làmpades d’incandescència que designés el consistori. S’incloïen els edificis de 

propietat de l’Ajuntament.56 El concessionari s’havia de fer càrrec de totes les 

despeses del material elèctric necessari, tant per la producció com per la 

distribució de l’enllumenat públic, també estaven incloses les columnes i els 

suports de les làmpades, que prèviament havia elegit l’Ajuntament per a la seva 

instal·lació. El servei d’enllumenat, tant de gas com d’electricitat, tenia la 

consideració de servei municipal i públic per tots els efectes d’expropiació i 

servitud de pas i altres que afectessin a la propietat privada. Les indemnitzacions i 

les depeses que en aquests casos es poguessin produir anaven a càrrec del 

contractista, així com també els desperfectes que s’ocasionessin en la col·locació 

del material d’enllumenat en els edificis. El concessionari estava obligat a 

subministrar llum i energia elèctrica als particulars, que ho sol·licitessin. El preu de 

la llum elèctrica pels particulars no podia excedir més d’un 75 % del fixat per 

l’enllumenat públic. Les condicions que s’establien per l’enllumenat de gas van ser 

més restrictives que les establertes en els contractes anteriors. 
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 “(...) 19º El contratista vendrá obligado además de lo indicado en la base 4ª a colocar en la plaza de la 
Constitución tres lámparas de arcos voltaicos de ocho amperes cada una, tres en el paseo de Mata iguales a 
las anteriores así como las que a continuación se indican, una frente al portal de la carretera de Alcolea, dos 
en la plaza de la Libertad, cuatro en la plaza de Prim y una en la plaza de la Estación de los Directos. (...)” 
Ídem. 
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Els generadors d’electricitat o dinamos emprades havien de ser de baix potencial o 

sigui de corrents continus, de fins a 300 volts. Com a mesura de seguretat per tal 

de garantir el subministrament elèctric s’obligava, al concessionari, a tenir un 

motor i una dinamo de reserva. La transmissió del fluid, ja fos aèria o soterrada, 

s’havia d’establir pel contractista als punts que indiqués l’Ajuntament. El cables, 

que constituïssin la xarxa general, havien de anar per les teulades o adossats a les 

parets dels edificis. El cables aeris s’havien de recolzar en aïlladors de porcellana i 

estar situats de manera que no produïssin accidents,  fora de l’abast de les 

persones. Els conductors havien de tenir una secció suficient perquè pogués passar 

un corrent d’intensitat doble de la normal. La intensitat norma del corrent no 

podia excedir de 2 ampers per mil·límetre quadrat. L’Ajuntament es reservava el 

dret de fer reparar o reformar els conductors, a compte del contractista, en el cas 

de reclamacions motivades. En diversos articles d’aquest plec, es demana el 

compliment del que seria una clàusula de progrés, on el contractista havia 

d’innovar i perfeccionar el sistema d’enllumenat elèctric segons els avenços de la 

tecnologia elèctrica. En cas de produir-se innovacions, caldria acordar amb 

l’Ajuntament la seva aplicació.57 

 

Trenta dies després de signar aquesta escriptura d’adjudicació, el licitant 

guanyador havia de presentar una Memòria explicativa del projecte d’instal·lació i 

no es podien iniciar els treballs d’instal·lació sense la seva aprovació. El fet de que 

la Memòria no es presentés fins desprès de la licitació de la contracta no deixa de 

ser estrany i no estaria excessivament d’acord amb una bona pràctica. Licitar un 

contracte, on els aspectes tecnològics eren primordials, sense la Memòria d’un 

projecte tècnic acurat era una temeritat, encara que després es pogués anul·lar. 

Els aspectes econòmics varen prevaldre sobre els tècnics. El fet que el licitador 

guanyador del contracte fos aquell que millorés els preus del gas i l’electricitat així 
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 Ídem. Article 28. 
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ho va confirmar.58 Quan als aspectes econòmics, un dels bàsics, sinó el primordial, 

per al concessionari era el dels preus de l’enllumenat públic, perquè en ells se 

sustentava, en gran part, l’èxit empresarial. Qualsevol modificació d’horari o de 

potència dels llums que alterés l’enllumenat públic establert, significava la 

celebració d’un acord entre les parts per tal sufragar els costos que es generessin. 

Els preus de referència, del Plec de condicions per l’enllumenat públic mixt de l’any 

1897, eren: 

  Làmpades   de   arco    de    3 amperes   0,20 Ptes. 

         “           “     “           “      5      “           0,25 

         “           “      “          “      8      “           0,45 

 Làmpades  incandescents      “      10   bugies   0,008 

                   “               “             “       16    bugies   0,011 

        “                “             “       32   bugies   0,020 

                   “                “             “       50   bugies   0,030 Ptes. 

 
Com ja era costum en altres contractes, l’Ajuntament penalitzava al contractista 

per la manca d’enllumenat, sempre que no fos per causes alienes a la seva 

voluntat. Per cada nit que es comprovés la manca de pressió i poder lumínic del 

gas, com també la manca de la intensitat senyalada de la llum elèctrica, en una 

disminució superior a un 10 %, s’hauria de pagar 500 pessetes de multa, sense que 

aquesta penalització s’apliqués a les interrupcions o manca d’intensitat dels focus 

a conseqüència del trencament de cables u altres accidents. La falta de 

manteniment i neteja del material d’il·luminació que provoqués una minva o la 

interrupció en l’enllumenat també produiria penalitzacions. Les multes mai 

s’aplicarien sense haver escoltat prèviament les raons del contractista.59 

 

L’Ajuntament pagaria l’enllumenat públic mensualment. Si l’Ajuntament durant sis 

mesos no pagués el consum de l’enllumenat públic, el contractista, després d’un 
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 Ídem. Article 51. 
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preavís, podria cessar el servei. En el cas de què es reactivés l’enllumenat, després 

d’una aturada, l’Ajuntament hauria d’indemnitzar per perjudicis, al contractista, 

amb el pagament de 0,01 pessetes per llum i nit, fins que es tornés a iniciar aquest 

servei. Així mateix, estava obligat a vetllar pels interessos i la propietat del 

contractista, que de fet era vetllar pels seus propis quan al servei públic de la 

ciutat. L’Ajuntament podia rescindir el contracte, tot i que perjudiqués al 

concessionari, sempre que es donessin els casos següents: que no acudís a la 

formalització del contracte i a l’atorgament de la corresponent escriptura i quan 

signada aquesta, el concessionari, no efectués els treballs necessaris per a la 

prestació del servei; que s’interrompés l’enllumenat, tant de gas com elèctric, en 

més de la tercera part dels focus de llum per espai de 30 dies consecutius; que 

aquesta suspensió afectés la meitat dels focus o la suspensió total de l’enllumenat 

per més de 8 dies i, també, quan el concessionari es negués al compliment de les 

condicions d’aquest contracte. El concessionari podia pretendre la rescissió del 

contracte, sense el dret de reclamar indemnització, i l’Ajuntament havia 

d’acceptar-la quan no se li haguessin abonat les quantitats que hauria de percebre 

pel subministrament dins de l’any de venciment. Queda patent la dificultat per 

rescindir aquest contracte. El concessionari, tan sols podia pretendre la rescissió 

mentre que l’entitat municipal podia unilateralment desvincular-se per qualsevol 

de les causes abans exposades. A més, l’única possibilitat, per la qual el 

concessionari, podia rescindir el contracte que era el deute municipal, era una 

situació habitual en l’enllumenat públic de gas que Gas Reusense va patir de forma 

continuada. La postura de força de l’Ajuntament queda demostrada en aquest 

articulat. També, s’establia la forma en que quedaven obligades les dues parts, 

l’Ajuntament amb els seus ingressos i el concessionari amb la maquinària, aparells, 

útils i les mensualitats que haguessin de vèncer al seu favor. Una altra situació 

desavantatjosa pel concessionari, perquè difícilment podria exigir i controlar els 

ingressos municipals per tal de satisfer els seus drets en cas d’un incompliment 
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 Ídem. Articles del 38 al 42. 
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municipal. A més, s’obligava a la renúncia del contractista, per totes les incidències 

que aquest contracte pogués donar lloc, de tot fur i privilegi que li correspongués i 

en especial el del seu Jutge i domicili. Es volia portar al concessionari a un estat 

d’indefensió. Per poder prendre part en la subhasta era necessari ingressar al Banc 

de Reus 2.500 pessetes com a fiança provisional. L’adjudicatari augmentaria el 

dipòsit fins a les 5.000 pessetes com a garantia del compliment del contracte fins a 

l’inici del servei. 

 

Un article addicional, que era l’últim, aportava una sèrie de condicions per tal 

d’aclarir importants aspectes del caràcter mixt de l’enllumenat: “(...) Teniendo en 

cuenta que se celebraron dos subastas simultáneas una para el servició público 

para la iluminación por el gas y electricidad, o sea un sistema mixto, y otra para 

iluminar la ciudad solamente con la electricidad, el Excmo. Ayuntamiento se 

reserva el derecho de ceder aquella al postor que a su juicio para los intereses del 

común, y en el caso de resultar iguales los tipos de subasta, el Ayuntamiento lo 

cederá con preferencia al postor que se comprometa para el alumbrado público por 

la electricidad, sin que contra dicho acuerdo el admita reclamación alguna. En caso 

de presentarse dos proposiciones iguales para el suministro de la electricidad, el 

Ayuntamiento adoptará la que verifique la instalación de la red subterráneamente. 

(...)” Aquest últim article no va ser definitiu, per a la posterior concessió de 

contractes per l’enllumenat públic de gas i d’electricitat, perquè l’enllumenat de 

gas va restar en mans de Gas Reusense i l’elèctric es va repartir, en dues 

concessions, entre l’empresa gasista i l’Electra Reusense. 

 

En la última sessió del mes de setembre de 1898, l’Ajuntament va aprovar el 

Reglament per la instal·lació de la llum elèctrica a la ciutat i l’autorització a la 

societat Latieule y Coca (Electra Reusense) i a Gas Reusense per a la fabricació 

d’electricitat.60 Però la concreció dels projectes elèctrics reusencs, a finals d’aquest 
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 Diario de Reus. 1 d’octubre de 1898. 
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any, encara estaven en una fase inicial de tal forma que no seria fins el gener de 

1899, quan Gas Reusense va començar la instal·lació dels suports per al servei 

elèctric i va comunicar que en breu iniciaria l’estesa dels cables aeris i la 

canalització subterrània de les línies de força tenint cura sempre de no causar 

molèsties a la via pública.61 Els mitjans de comunicació recollien aquestes 

expectatives i, a la seva manera, diversos sectors econòmics les van aprofitar tal 

com ho recollia l’anunci de la botiga de roba Casa Porta.62 La primeres proves 

d’enllumenat elèctric de Latieule y Coca a Reus, després de la concessió municipal, 

s’efectuaren a la fàbrica de Soler i al Gran Cafè d’Espanya el 18 d’octubre de 1898 

amb un resultat esperançador. Un dia després es verificarien, de manera 

satisfactòria, les proves d’electricitat en les dos potents làmpades d’arc voltaic 

col·locades a la plaça de Prim per la mateixa societat.63 Els arcs voltaics estaven 

servits per les dinamos mogudes per la maquinaria a vapor instal·lada en la 

mateixa fàbrica de Soler.64 Al novembre, es va il·luminar el recent estrenat 

cinematògraf Lumiére, situat al carrer de Llovera.65 

 

Però no tot el camí era planer per l’electricitat, mentre s’efectuaven aquestes 

proves d’enllumenat públic, un edifici de la categoria del Teatre Fortuny estrenava, 
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 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896-1917. 
62

 “(...) Inauguración de la luz eléctrica en Reus. 
¿Pero donde vas tan deprisa? 
Vengo de casa PORTA de comprarme un corte de CHEVIOT INGLÉS, de SIETE PESETAS y MEDIA, pues según 
me han dicho es el único genero que no cambia de color con la luz eléctrica. 
¿Y sabes cuando se inaugura? 
Creo que esta semana (...)” Diario de Reus. 25 de setembre de 1898. 
63

 “(...) En la fábrica de Soler, tuvimos anoche la ocasión de observar las pruebas del alumbrado por la 
electricidad llevadas a cabo por la sociedad Latieule y Coca, la cual como saben nuestros lectores, se 
propone llevar a cabo en Reus la instalación del alumbrado eléctrico. 
Dichas pruebas se realizaron también en el Gran Café de España, en la misma noche de ayer, y ante gran 
número de personas, habiendo dado excelente resultado, siendo objeto de plácemes entusiastas los señores 
Latieule y Coca por el éxito (...)” Diario de Reus. 19 i 20 d’octubre de 1898. 
64

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàg.: 166. 
65

 “(...) La iluminación eléctrica del local, que resulta muy bien dispuesta, ha corrido a cargo de “La Electro 
Reusense”, cuyo señor Gerente es el distinguido electricista de Zaragoza don Javier García. En la puerta de 
entrada se han colocado dos potentes focos de arco voltaico, que iluminan profusamente casi toda la calle 
(...)”. Diario de Reus. 20 de novembre de 1898. 
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amb èxit, la nova il·luminació de gas amb un nou tipus de bec: el bec Universal.66 

La tècnica del gas evolucionava en un intent de contrarestar la il·luminació 

elèctrica. L’aplicació d’aquests avenços era ràpida i constant, de tal manera que el 

bec d’incandescència Auer i Universal es feien una realitat a Reus.67 El gener del 

1899, al mateix temps que, Gas Reusense va anunciar a l’Ajuntament l’inici de la 

instal·lació dels suports per al servei elèctric, també, li va sol·licitar l’autorització 

per enllumenar mitjançant aquests becs d’incandescència els fanals a gas de la 

plaça de la Constitució, carrer de Monterols i raval de Santa Anna fins a la font del 

mateix nom.68 

 
Foto CIMIR: El teatre Fortuny il·luminat per els becs Auer i Universal a gas. Any 1909. 

 
La coexistència dels dos tipus d’enllumenat públic va ser, durant anys, un fet 

normal. L’interès de l’Ajuntament per la nova font energètica, era evident i 

raonable, i des d’aquesta perspectiva l’havia de potenciar, va apostar per ella com 

anys abans havia fet amb el gas.69 La lenta substitució del gas per l’electricitat era 
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 Ídem. 25 d’octubre de 1898. 
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 El pas més important en el desenvolupament del gas en l’enllumenat fou la invenció de la camiseta Auer 
von Welsbach el 1890 que va incrementar, considerablement, el poder lluminós del gas. 
68

 AHCR: Actes Municpals 1899. Reus, 20 de gener de 1899.   
69

 Ídem.: Reus, 23 de juny de 1899. 
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un fet irreversible, malgrat que algunes dècades desprès de la Guerra Civil 

espanyola encara existís algun punt de la ciutat, com la plaça d’Espanya, 

anteriorment de la Constitució, il·luminada amb gas. Amb aquest panorama, 

alhora que Gas Reusense volia substituir els becs dels fanals abans esmentats, 

l’Ajuntament va dictar, al mateix gener de 1899, un nou Plec de condicions per a la 

subhasta de l’enllumenat elèctric i col·locació de 24 làmpades d’arc voltaic en les 

places de la Constitució i de Catalunya, i ravals Alt i Baix de Jesús, de Robuster, de 

Sant Pere, del Teatre i de Santa Anna.70 Aquesta subhasta va ser atorgada a Gas 

Reusense de forma provisional el 18 de febrer, perquè va ser el millor postor en 

oferir una quantitat de 44.023 pessetes, per fer front a les condicions que 

establien la col·locació de 24 arcs voltaics de 800 bugies, amb un preu per 

l’electricitat bastant inferior del preu que es pagava a Tarragona i Barcelona.71  

 
Foto CIMIR: Fanals a gas al Raval de Santa Anna, al voltant de l’any 1900. Es podem observar les línies 

elèctriques aèries situades per Gas Reusense com a concessionari dels ravals. 
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 Ídem.: Reus, 27 de gener de 1899. 
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 La il·luminació d’aquests carrers era en aquells moments de 5.000 bugies i es passava a 19.200 (gran 
millora). El reglament que es devia complir era el mateix que el de Saragossa i les condicions tècniques eren 
les que formaven part de la Subhasta de l’enllumenat mixt per gas i electricitat. El preu que cobraria 
l’empresa Gas Reusense era inferior al que es pagava a Tarragona (1/3 part més baix), a Barcelona (1/5 part 
més bais) i altres poblacions d’Espanya. Ídem. Reus, 1 i 24 de febrer de 1899. 
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L’adjudicació a Gas Reusense es fer per un període de 5 anys. És un clar exemple 

que l’empresa optava pels dos negocis energètics i amb aquesta concessió 

controlava la major part de l’enllumenat públic, tot continuant amb la 

preponderància energètica a la ciutat de Reus.  

 

Amb posterioritat, l’Ajuntament de Reus va plantejar altres subhastes com la del 

juny de 1899, per la concessió d’una part de l’enllumenat elèctric públic consistent 

en 38 làmpades d’arc voltaic de 500 bugies de potencia lumínica.72 Electra 

Reusense va sol·licitar a l’Ajuntament, un plànol de la ciutat amb els punts on es 

devien col·locar les làmpades elèctriques per poder presentar la distribució de 

xarxa dels carrers segons indicava l’article 6 del Plec de condicions de la subhasta 

de l’enllumenat per mitjà de l’electricitat celebrada el 29 de juliol de 1899.73 Però 

en la planificació, la posada en servei del sistema elèctric i en concreció de les 

diferents subhastes es produïen dubtes i contradiccions. En aquest ambient 

l’Ajuntament intentava ajustar les necessitats tècniques a la definició del projecte. 

Es van generar conflictes sobre l’articulat del Plec de condicions per les subhastes, 

es va filar tan prim que es va discutir si en un article s’obligava a les companyies 

elèctriques perquè tinguessin màquines i acumuladors dobles o si en realitat havia 

de dir tan sols màquines o acumuladors. La modificació d’aquest article va 

significar que Gas Reusense no pogués optar a la segona subhasta. El tècnic 

municipal va entendre que l’esperit d’aquest article era el de garantir el 

subministrament elèctric amb màquines de reserves que evitessin accidents. 

S’aprovaria el Plec de condicions per a la subhasta d’una segona part de 

l’enllumenat públic per mitjà de l’electricitat que estava a debat per tal de no 

perjudicar al licitador Gas Reusense.74  

 

                                            
72

 En aquests mateix moments es va produir l’aprovació a la sol·licitud de Javier García Julián Director de la 
societat anònima Electra Reusense de la instal·lació d’un nou motor i generador de vapor en els baixos de la 
casa número 5 del carrer de Sant Celestí. Ídem.: Reus, 16 de juny de 1899. 
73

 AHCR: Enllumenat públic. 1891-1902. Reus, 29 de setembre de 1899. 
74

 AHCR: Actes municipals 1899. Reus, 23 de juny de 1899. Foli 264-270.  
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A pesar de tot, l’Ajuntament volia que, amb rapidesa, l’electricitat il·luminés una 

part dels carrers de la ciutat. Va matisar on s’havien de col·locar els fanals de la 

primera subhasta de Gas Reusense. Va comminar a la societat a instal·lar aquests 

fanals davant  de les cruïlles dels carrers perquè així es poguessin il·luminar els 

carrers annexos. Va ser per aquest motiu, que varen adjuntar els plànols.75 Gas 

Reusense es va endarrerir en la col·locació dels fanals elèctrics d’aquesta primera 

subhasta i va demanar a l’Ajuntament una pròrroga de 42 dies per complir amb 

tots els seus requisits.76 Gas Reusense va inaugurar l’enllumenat elèctric en els 

ravals i la plaça de Catalunya, mitjançant 20 làmpades d’arc voltaic, l’agost de 

1899.77 L’inici de l’enllumenat elèctric feia presagiar un final, no gaire llunyà, a 

l’enllumenat públic a gas davant la irrupció de l’electricitat de tal forma que una 

prorroga del contracte del gas sol·licitat per Gas Reusense a l’Ajuntament va fer 

que en la seva concessió s’incorporessin clàusules com:78 “(...) 1ª La Sociedad Gas 

Reusense continuará prestando el servicio del alumbrado por gas en la forma y las 

condiciones que lo presta en la actualidad en todas las calles y plazas donde no se 

instale el alumbrado por electricidad. 2ª A medida que el Ayuntamiento instale el 

servicio del alumbrado por la electricidad pondrá en conocimiento de la sociedad 

"Gas Reusense", las calles y plazas en que deba cesar el alumbrado por gas 

considerándose desde luego en cuanto a éstas terminado el contrato y que dando 

subsistente en las demás en medida que vaya instalándose el nuevo alumbrado o 

que el Ayuntamiento celebre nuevo contrato = (...)". La competència entre 

energies, mentre Gas Reusense, va participar en el negoci elèctric podia 

considerar-se un mal menor, però el fet de què s’estipulés la segona clàusula 

significava sistematitzar la substitució de l’enllumenat públic de gas. 
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 Els plànols eren un general escala de 1:2000 i un altre particular de la plaça de la Constitució a escala de 
1:300 i en els que es marcaven la situació concreta dels fanals. Ídem. 
76

 Ídem. 
77

 Ídem.: Reus, 18 d’agost de 1899. 
78

 AHCR: Actes municipals 1899. Reus, 30 de juny de 1899. 
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L’enllumenat públic elèctric, com a novetat, va provocar una gran curiositat i 

atracció que es va concretar amb sol·licituds a l’Ajuntament que feien els veïns de 

la ciutat per il·luminar elèctricament nous carrers. D’aquesta manera, davant la 

sol·licitud dels veïns dels carrers 1er i 2on. del Rosari, que volien gaudir de 

l’enllumenat mitjançant arcs voltaics, l’Ajuntament els va informar que estaven 

pendents d’una tercera subhasta.79  

 

La convivència de les dues energies sense que una eliminés a l’altra i sense 

l’existència d’una ruptura absoluta entre elles, va beneficiar, en primer lloc a 

l’ajuntament de Reus, que va rebre una major quantitat d’impostos i de taxes, que 

va poder exigir el preu de l’enllumenat públic i que després, va actuar en 

conseqüència. Però la situació no era satisfactòria per a Gas Reusense que veia 

com després d’haver substituït el gas a l’enllumenat d’oli, mig segle abans, ara 

passava a ser el sistema d’il·luminació reserva de l’elèctric. Malgrat que 

l’Ajuntament utilitzés arguments que denotaven incertesa en les decisions, va fer 

que l’enllumenat fora mixt a diverses zones de la ciutat, amb proposicions i 

dictàmens com el que establia la instal·lació de quatre columnes per arcs voltaics, 

que al juliol de 1899, va instal·lar Gas Reusense a la plaça de la Constitució; es 

deixessin, també, els quatre canelobres de cinc fanals per gas que hi havia en 

aquells moments. Altres normes, com l’horari, el preu, la potència lumínica, 

formaven part de les condicions que establí l’Ajuntament, el 4 d’agost de 1899 per 

a l’enllumenat d’aquesta plaça de la Constitució:80 "(...) El dictamen sobre el 

alumbrado eléctrico en la plaza de la Constitución es como sigue: (...) Que 

estudiada detenidamente la proposición de que queden en las calles en que hoy se 

está instalando el alumbrado eléctrico por cuenta de la Sociedad Gas Reusense se 

indique a dicha Sociedad la conveniencia de que se dejen tantos faroles de 

alumbrado por gas como lámparas de incandescencia de una potencia lumínica de 
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 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896-1917.  
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 AHCR:  Actes Municipals 1899. Reus, 19 de juliol de 1899. Foli 332-334 i 4 d’agost de 1899. Foli 350-354. 
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16 bujías que en virtud del contrato estipulado venía obligada la misma a tener 

encendidas desde la hora en que se apagasen (11 noche) los arcos voltaicos hasta 

el amanecer debiendo ser la potencia lumínica de dichos faroles de gas igual a los 

de incandescencia y cuya distribución por los arrabales y demás vías se señalara 

por el Excmo. Ayuntamiento y sin que por dicho cambio haya de percibir ningún 

estipendio además de lo estipulado en la contrata. = Con relación al alumbrado de 

la plaza de la Constitución esta Comisión (...) acordando por unanimidad que se 

dejen subsistentes en dicha plaza los cuatro candelabros a gas existentes 

actualmente con sus correspondientes mecheros Auer colocando en el centro de la 

referida plaza una lámpara de una potencia lumínica de mil doscientas bujías cuyo 

modelo de candelabro ha de ser aprobado previamente (...) y quedará 

espléndidamente iluminada la plaza de la Constitución y resultará un ahorro 

bastante considerable (...) = En cuanto al coste de la lámpara de 1.200 bujías se 

abonara el precio que proporcionalmente resulte comparando su potencia lumínica 

con el importe a que resulte hoy subastada la unidad bujía con la empresa Gas 

Reusense y el pago de los candelabros a gas que se abonará su gasto al precio de 

dos céntimos el mechero y hora tal como hoy suministra la referida Sociedad el 

fluido = El alumbrado de la plaza de la Constitución desde la hora en que se apague 

la farola central y las laterales se hará por medio de 4 mecheros a gas de los de las 

farolas o candelabros de los ángulos = En cuanto a las cuatro farolas de 800 bujías 

cada una que debían ser colocadas en la plaza (...) se reserva el derecho de 

colocarlas en otros sitios (...)" Aquestes condicions serien acceptades per Gas 

Reusense pocs dies desprès. 

 

Mentre, Gas Reusense es feia càrrec de la primera concessió de l’enllumenat 

elèctric, l’empresa de José Coca (Lautille y Coca) que no estava de braços creuats, 

va guanyar la seva part del pastís a través de la segona subhasta municipal per 

l’enllumenat elèctric:81 "(...) Dase cuenta acta notarial con el resultado de la 
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 Ídem.: Reus, 4 d’agost de 1899. Foli 354. 



9. Reus i l’enllumenat públic de caràcter mixt: gas i electricitat.  Pàgina 514 

 

subasta celebrada el 29 del pasado Julio para la adjudicación del servicio de parte 

del alumbrado público por medio de la electricidad suministrada por 38 lámparas 

de arco voltaico de 500 bujías cada una; y resultando (...) que el único postor que 

se ha presentado ha sido D. José Coca que se compromete a practicar dicho servicio 

por cinco años prorrogables por otros cinco a voluntad de las partes por el precio 

de 41.998'23 pesetas por los cinco años (...)." L’Ajuntament no tan sols subhastava 

l’enllumenat públic elèctric sinó que a més controlava la ubicació dels fanals. La 

segona subhasta es va concretar de la manera següent:82 "(...) "Excmo. Sr. = 

Pasado a informe de la sección de Fomento la comunicación de fecha 21 del 

próximo pasado mes, de la sociedad "Electra Reusense" acompañando un plano de 

esta Ciudad para que se señalaran en el mismo los treinta y ocho arcos voltaicos de 

quinientas bujías, que tienen contratados con dicha Sociedad, ha estudiado con 

detención el punto de emplazamiento de los mismos (...) y son las siguientes; 

Plaza Prim   cuatro  4 

Calle de Monterols  dos   2 

Calle Mayor   dos  2 

"Fossar Vell" junto al Campanario  uno  1 

Plaza del Castillo  uno  1 

Calle de Castelar  seis  6 

Calle de Llovera  tres  3 

           Plaza del Rey  uno  1 

Plaza de los Cuarteles  cuatro  4 

Plaza de la Libertad  dos  2 

Calle de San Juan  dos  2 

Calle de Amargura  tres  3 

Calle de Aleixar  dos  2 

Plaza de la Harinera  un  1 

Paseo de Mata  cuatro  4 

  Total          38 

Con objeto de aprovechar los actuales candelabros de la plaza de Prim, de 

propiedad del Excmo. Ayuntamiento esta Comisión de común acuerdo con el 
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 Ídem.: Reus, 13 d’octubre de 1899. Foli 437-438. 
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Arquitecto Municipal y la Sociedad "Electra Reusense" ha adoptado el proyecto de 

reforma de dichos candelabros que consiste en sustituir la farola central por medio 

de una artística lira que sostendrá el arco = Además, debido a las gestiones de esta 

Comisión la Sociedad "Electra Reusense" ha accedido en sustituir los actuales 

mecheros de gas de los restantes faroles de dichos candelabros por medio de 

lámparas de incandescencia de dieciséis bujías cada una sin que ello implique 

aumento alguno en el precio de subasta, por lo que merece muchos plácemes la 

referida Sociedad = (...)" 

 

En aquest moment, la societat adjudicatària de la segona part de l’enllumenat 

públic elèctric, José Coca va traspassar tots els drets i obligacions d’aquesta 

subhasta en favor de la Societat Electra Reusense. El fet es clar, una societat 

aconsegueix el negoci i l’altre l’executa, un intercanvi d’interessos.83 Dies després 

l’Ajuntament va instar a la societat Electra Reusense perquè iniciés, en primer lloc, 

la instal·lació de l’enllumenat elèctric als carrers de Llovera, de Monterols i Major i 

va deixar la resta i la plaça de Prim per més endavant.84 L’any 1899 va ser clau per 

a l’inici de l’enllumenat elèctric tant per la feina realitzada des de l’Ajuntament 

com des de les empreses adjudicatàries de les concessions:85 “(...) Trabajóse de 

firme por esta Municipalidad, durante 1899, a fin de mejorar el aspecto pueblerino 

de Reus, sustituyendo el viejo alumbrado de gas por potentes arcos voltaicos de 

800 bujías en los arrabales y principales plazas. A cargo de la entidad “Gas 

Reusense”; en 18 Agosto se inauguró la instalación de 20 de dichos arcos voltaicos 

con singular éxito, activándose la colocación de los arcos voltaicos a cargo de la 

“Electra Reusense”, que instaláronse desde el Paseo de Mata a la Plaza de la 

Iglesia. (...)” 

                                            
83

 AHCR: Actes Municipals 1899. Reus, 1 de setembre de 1899. Foli 388. 
84

 Ídem.: Reus, 13 d’octubre de 1899. Foli 437-440. 
85

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàg.: 186. 
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Foto CIMIR: Carrer Major il·luminat per Electra Reusense a l’any 1909. 
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SITUACIÓ DELS PUNTS DE LLUM DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A REUS.86 

 

Segons el pla general d’enllumenat, s’havien de col·locar cent làmpades 

elèctriques als carrers més amples i a les places. Una tercera subhasta de trenta-

vuit arcs completaria l’enllumenat elèctric dels carrers que faltaven.87  

                                            
86

 Plànol de l’estudi, no datat, realitzat o enviat a “(...) Monsieur Le President de la Commission d’èclairage 
(...)” AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896-1917. 
87

 Ídem.: Reus, 13 d’octubre de 1899. Foli 437-440. 
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L’enllumenat elèctric estava en voga, era una innovació que, en certa manera per 

la societat, simbolitzava el canvi de segle. Així, l’any 1900:88 “(...) Con motivo de los 

festejos de entrada de Siglo (...) en la mitad de la Plaza (de la Constitución) se 

colocó entre dos mástiles un arco con luz eléctrica, donde leíase “Fraternidad 

Universal”. (...)” La sensació de que en la ciutat de Reus s’estava millorant  

l’enllumenat públic amb l’electricitat era evident.89 Dins d’aquest procés, un any 

més tard que Gas Reusense, s’inauguraria, en els primers mesos del 1900, la 

il·luminació dels arcs voltaics que l’Electra Reusense havia situat en els carrers de 

Seminaris, de l’Amargura, de Llovera i d’altres que formaven part de la concessió 

municipal. Poc després, quedarien instal·lats els arcs voltaics de la plaça dels 

Quarters i el passeig de Mata.90  

 
Foto CIMIR: Carrer de Castelar (actual Ample) il·luminat per fanals elèctrics d’Electra Reusense. Any 1916. 

                                            
88

 FORT. Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàg.: 200. 
89

 Ídem. Tom VIII. Pàg.: 211. 
90

 Diario de Reus, 18 de febrer, 1 de març i 7 d’abril de 1900. 
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Anys després, de què les concessions elèctriques entressin en funcionament i es 

convertissin en una realitat visible, l’Ajuntament de Reus encara confiava en la 

tecnologia del gas com a una energia adequada per a l’enllumenat de la ciutat. 

Però aquesta confiança, no va ser gratuïta, es va basar en l’aplicació de les 

innovacions en matèria d’enllumenat de gas, de tal forma que el mes de desembre 

de 1904, va arribar a un acord amb Gas Reusense per establir a tots els fanals, el 

bec d’incandescència Auer. Aquesta innovació reportaria un menor consum, 

aproximadament representaria un estalvi de 9.000 pessetes anuals i una millor 

qualitat del servei i de la llum.91 Al mateix temps, es va prorrogar indefinidament el 

contracte atorgat, el 26 d’agost de 1887, a Gas Reusense.92 Durant l’any 1905, a 

Reus, es van substituir els becs ordinaris pels nous becs Auer. Aquest procés va 

significar una millora considerable de l’enllumenat de gas i s’ha situar en el context 

d’una política empresarial del món gasista per aconseguir frenar la implantació 

elèctrica. D’aquesta forma Gas Reusense volia afrontar el futur des de la millor 

plataforma tècnica possible.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
91

 AHT: Memòria de Gas Reusense, de l’any 1904.  
92

 AHCR: Actes Municipals, 1905. Acta de 4 de gener de 1905. Foli: 3. 
93

 AHT: Memòria de Gas Reusense, de l’any 1904. 
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9.3. El Projecte de reforma de l’enllumenat públic de la ciutat de Reus. 

(1904-1905) 

 

A principis del segle XX, es va plantejar la necessitat d’aconseguir la millor solució 

per a l’enllumenat públic de la ciutat de Reus. Es la recerca d’un sistema o sistemes 

que poguessin combinar aquestes dues premisses: modernitat i economia. Aquest 

intent es va concretar al “Proyecto de reforma del alumbrado público de la Ciudad 

de Reus”, confeccionat per l’Enginyer Municipal, el 25 d’agost de 1904. Va ser el 

projecte que millor va definir les necessitats lumíniques de la ciutat i l’estat de les 

dues tecnologies aplicables: el gas i l’electricitat. La Memòria descriptiva és de gran 

interès perquè ens mostra l’estat general dels sistemes d’enllumenat, les 

necessitats dels ajuntaments, l’aplicació de les tecnologies i la seva elecció i, en 

concret, la situació de l’enllumenat a Reus i la justificació de la necessitat d’una 

àmplia reforma.94 Segons aquest projecte, l’enllumenat públic tenia una poderosa 

influència perquè era un exemple de la modernització de les poblacions de certa 

importància, de tal manera que va ser així com els municipis es van veure obligats 

a destinar grans quantitats de diners per al seu manteniment. L’elevat cost va dur 

a la recerca de nous elements d’enllumenat i al perfeccionament dels sistemes 

coneguts per tal de trobar un mitjà barat d’il·luminació. En aquells moments es 

considerava que els sistemes més pràctics eren l’enllumenat elèctric i el gas 

d’hulla, perquè posseïen un grau de perfecció bastant patent. Ja es coneixia el gas 

d’aigua –o gas pobre- però les experiències que s’havien realitzat als Estats Units 

no manifestaven avantatges importants.  

 

Es va examinar, en aquest projecte, l’evolució de l’enllumenat públic a partir del 

primer quart del segle XIX, quan amb un població similar l’existent a l’inici del segle 

XX, la diferència del pressupost destinat a l’enllumenat públic havia augmentat 

                                            
94

 AHCR: Enllumenat. Proyecto de reforma del alumbrado público de la Ciudad de Reus. Enllumenat públic 
mixt. Reus, 25 d’agost de 1904. 
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molt. Aquesta diferència s’explicava perfectament si es comparava el canvi que el 

sistema de vida havia sofert em aquest període. A les primeries del segle XIX, quan 

la nit queia sobre la ciutat, el moviment pels carrers quedava tan paralitzat que 

només es transitava en comptades excepcions i l’enllumenat es considerava una 

qüestió secundària però des dels primers anys del segle XX va succeir el contrari 

perquè amb el desenvolupament de la ciència i la indústria l’activitat humana va 

rebre un fort impuls, es va posar en ràpida comunicació als pobles entre sí i va 

créixer el seu moviment mercantil, tot i això va fer que la vida de les poblacions 

durant la nit adquirís gran importància i es va fer imprescindible la il·luminació dels 

carrers com a símbol del grau de desenvolupament d’un poble. Però el problema 

econòmic que l’enllumenat públic va ocasionar s’havia de solucionar amb una 

bona gestió, malgrat que es va considerar impossible aconseguir-ho plenament. 

Les solucions per aquest procés antieconòmic eren relatives i passaven per repartir 

la llum el millor possible, tenint en compte la importància dels carrers i les seves 

formes i dimensions, sense exagerar ni l’excés de llum ni el de penombra. 

 

S’estimava, i amb certa raó, que abans de l’aparició de l’enllumenat elèctric en el 

camp de les aplicacions industrials, l’únic enllumenat pràctic era el de gas d’hulla, 

que poc guanyava en el camí del seu perfeccionament per manca d’un competidor 

que obligués als fabricants a estudiar la millora del seus medis de producció. Però 

que tan aviat com van tenir lloc els primers assajos pràctics de la llum elèctrica, els 

gasistes van començar un moviment d’avenç per fer front a la competència i del 

resultat d’aquesta lluita mercantil, en va sorgir un perfeccionament notable 

d’ambdós sistemes, malgrat que la defensa d’interessos particulars, com era 

natural havia creat partidaris de cada sistema. També cal explicar, com s’ha 

demostrat, que ni tot el gas ni tot elèctric resolien el problema de l’enllumenat 

públic en les condicions preteses i confirmaven la teoria que les aplicacions mixtes 

d’ambdós sistemes eren les que lluïen a les grans poblacions. Cal tenir en compte 

que les principals circumstàncies que havia de reunir un bon enllumenat públic, a 
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més d’una bona distribució de la llum, eren l’economia en el consum i la seguretat 

en l’estabilitat de l’enllumenat. Respecte l’economia, depenia com es natural del 

preu per unitat de fluid, i pel que fa a la seguretat de l’estabilitat de la llum, no va 

existir dubtes per a l’ajuntament de Reus, que el gas estava per damunt de 

l’electricitat, perquè amb el sistema elèctric per més precaucions que s’adoptessin, 

sempre era factible un incident que motivés la interrupció de l’enllumenat, la qual 

cosa no succeïa amb el gas. Malgrat això, l’electricitat també proporcionava, a més 

d’altres avantatges, uns magnífics e intensos focus d’arc voltaic, que amb la seva 

llum tan blanca animaven i guarnien les principals vies de la ciutat, quan per 

obtenir els mateixos efectes amb el gas, es necessitava un considerable nombre de 

focus. Una de les conclusions del projecte, va ser que, en general, els focus pocs 

intensos com els del gas tenien una gran i insubstituïble aplicació en els carrers 

estrets i sinuosos, on es requeria un fraccionament de la llum, en canvi els arcs 

voltaics del sistema elèctric eren de més utilitat en les vies amples; però quan es 

pretenia que l’enllumenat es convertís en un luxe calia intercalar focus de gas 

entre els arcs voltaics. Amb aquests raonaments l’Ajuntament va justificar 

l’aplicació d’un enllumenat públic mixt. 

 

L’any 1904, es considerava que en general l’aspecte dels principals carrers de la 

ciutat estava a l’alçada d’altres ciutats de més importància que es conceptuaven 

com a ben il·luminades. Però, també, es van descobrir deficiències com la que es 

va produir al camí de Salou, un lloc amb molt de trànsit i per on circulava un 

tramvia de vapor, amb una gran manca de llum que produïa situacions perilloses 

que calia evitar. En carrers de menys importància també existien zones molt 

fosques en les que calia aportar més llum; en general, l’estat de foscor s’havia 

produït quan per raons econòmiques, l’Ajuntament va enretirar del servei, els 

fanals. Amb la finalitat de tenir un concepte més ampli de la distribució de la llum, 

es va realitzar un quadre descriptiu i detallat de l’enllumenat que mostrava el 

nombre de focus lluminosos de cada carrer, la seva classe, la seva potència 
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llumínica i la intensitat del enllumenat per metre quadrat en el lloc més fosc del 

carrer. Així, a Reus, els carrers amb la pitjor il·luminació eren la rambla de Miró, el 

més fosc de tots, seguit pel carrer de Frederic Soler, i altres com els carrers Alt de 

Sant Miquel, Alt de Sant Pere, Alta del Tivoli, Baixa de Sant Josep, Baixa de Sant 

Salvador, el carreró Basses, del camí de Valls, plaça del Castell, carrer de les 

Carnisseries Velles, de Closa de Freixa, de Closa de Mestres, de Closa de Torroja, 

de Colom, de Gornals, carreró del Hospital, de la Merceria, de Miró, carreró de 

Misericòrdia, carreró de Nolla, Nova de Sant Francesc, carrer de Pàmies, del Pubill 

Oriol, de Pròsper de Bofarull, places de les Basses, de la Farinera, rambla de 

Mazzini, carrer de Sant Casimir, de Santa Clara, de Sant Carles i Sant Josep, de Sant 

Francesc Xavier, de Sant Gil, de Sant Josep i Sant Miquel, 2a. Travessera de Sant 

Joan, de Sant Llibori, de Sant Lluís, de Sant Magí i Alegre, de Santa Paula i de Vidal. 

En canvi els carrers o places millors il·luminades, on el lloc més fosc tenia molta 

més llum que els carrers abans esmentats, eren, per aquest ordre, les places de 

Prim, de Catalunya, de la Llibertat, de Castillejos i de la Constitució i el Tomb de 

ravals, sent el més espectacular el raval del Teatre a on el lloc més fosc estava 

millor il·luminat que el de la plaça de la Constitució.95 Aquest anàlisis, carrer a 

carrer, va portar, a l’Enginyer municipal, a la conclusió de que allà a on no 

s’emprava el bec d’incandescència Auer, l’enllumenat a gas era deficient fet que 

juntament amb la supressió d’algunes llums convertia alguns racons en veritables 

coves. Es patent que la innovació tecnològica, plasmada en el bec Auer, havia 

millorat ostensiblement l’enllumenat a gas.  

 

 

 

 

 

 

                                            
95

 Ídem. 
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RELACIÓ DE CARRERS IL·LUMINATS, TIPUS DE SISTEMA I POTÈNICA LUMÍNICA 

ABANS DE LA REFORMA DE L’ANY 1904.96 

 

Intensidad 

Número
Intensidad en 

Bujías

Lumínica en el 

punto de menos 

luz en bujías

Abadía 1 0’048

Abadía – Callejón 2 0’062

Aguila 2 0’04

Amargura 500 0’12

Alta del Carmen 6 0’04

Alta de San Miguel 4 0’026

Alta de S. Pedro 7 0’023

Alta de S. José 2 0’046

Alta del Tivoli 2 0’021

Aleus 2 0’048

Arrabal Alta Jesús 800 0’8

Arrabal Baja Jesús 800 0’95

Arrabal de Robuster 1 800 0’84

Arrabal Sta. Ana 800 0’78

Arrabal S. Pedro 800 0’94

Arrabal del Teatro 800 1’60

Bages 1 0’04

Baja del Carmen 6 0’042

Baja de S. José 3 0’022

Baja S. Salvador 2 0’019

Baja S. Pedro 2 0’048

Baldomer Galofre 1 0’83

Barceloneta 2 0’016

Bartrina 2 0’048

Barreras 3 0’048

Bassas – Callejón 1 0’02

Batan 5 0’04

Roig – Callejón 2 0’04

Camino Aleixar 2 500 0’044

Camino Salou 9 0’048

Camino Riudoms 8 0’026

Camino Misericordia 6 0’026

Camino Tarragona 5 0’048

Camino de Valls 4 0’02

Canterers 1 0’05

Casals 3 0’082

Castelar 500 0’32

Castillo 1 0’08

Castellvell 1 0’018

Cárcel 3 0’048

Closa de Freixa 1 0’03

Closa de Mestres 2 0’03

Closa de Torroja 1 0’03

“

“

“

Número

"

"

"

"

5

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" 2

"

"

10

"

"

"

"

"

"

"

1

"

"

" 4

5

2

“

3

3

“

“

3

Intensidad en 

Bujías

10

“

“

Calles

Mecheros de Gas Arcos Voltaicos

 

                                            
96

 Relació de carrers amb els becs de gas i arcs voltaics elèctrics. Reus, 25 d’agost de 1904. Ídem. 
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Intensidad 

Número
Intensidad en 

Bujías

Lumínica en el 

punto de menos 

luz en bujías

Concepción 2 0’048

Creu Vermella 5 0’048

Doctor Robert 12 0’048

Donotea 2 0’048

Estrella 1 0’048

Federich Soler 2 0’009

Fortuna 5 0’082

Fortuna 1 0’025

Fuente 2 0’075

Galanas 3 0’17

Galera 2 0’075

Galió 3 0’048

Girada 2 0’075

Gornals 3 0’02

Hospital 4 0’048

Hospital – Callejón 1 0’027

Industrial - Harinera 1 0’03

Jesús 4 0’1

Juan Martell 2 0’04

Llovera 500 0’72

Martí Napolitá 2 0’048

Mariano Fortuny 1 500 0’75

Mar 3 0’04

Mayor 500 0’7

Metge Fortuny 1 0’095

Merceria 1 0’03

Miró 4 0’02

Misericordia – Callejón 2 0’03

Montserrat 3 0’048

Nolla – Callejón 1 0’026

Nueva de Misericordia 4 0’048

Nueva de S. José 2 0’048

Nueva de S. Francisco 5 0’026

Osset 1 0’095

Palo Santo 2 0’085

Paseo de Mata 500 0’60

Paseo de la Mina 3 0’045

Pescadería 3 0’082

Pi – Margall 11 0’032

Primero de Octubre 2 0’03

Pubill Oriol 3 0’02

Próspero de Bofarull 2 0’011

Pujol 2 0’045

Calles

Mecheros de Gas Arcos Voltaicos

“

“

"

10

“

"

"

20

10

6

"

"

"

"

"

"

20

10

"

20 2

10

2

10

3

"

“

“

20

“

“

“

20

10

“

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Intensidad en 

Bujías
Número
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Intensidad 

Número
Intensidad en 

Bujías

Lumínica en el 

punto de menos 

luz en bujías

Plaza de Bassas 1 0’03

Plaza de los Cuarteles 500 0’4

Plaza Constitución 20 0’75

Plaza de la Harinera 1 0’024

Plaza de S. Antonio 4 0’048

Plaza de la Libertad 4 500 0’092

Plaza de Castillejos 2 0’082

Plaza de Hércules 2 0’047

Plaza S. Francisco 2 0’048

Plaza del Castillo 2 0’048

Plaza de la Sangre 2 800 0’46

Plaza de Cataluña 2 800 1’96

Plaza del Prim 2 500 2

Racona 2 0’03

Rambla de Miró 5 0’0062

Rambla Rucantes 3 0’046

Rambla Miró (travesía) 1 0’02

Rambla Mazzini 4 0’02

Raseta de Sales 4 0’048

Rechs 3 0’048

Roselló 1 0’048

Rosich 1 0’048

Sardá 7 0’048

Sardá (Travesía) 1 0’048

Selva 3 0’04

Sangre – Callejón 1 0’036

Singles 2 0’050

Sol 4 0’047

Sta. Ana 3 0’035

St. Antonio 3 0’035

S. Bernardo Calbó 1 0’0072

S. Benito 2 0’038

S. Casimiro 2 0’016

San Cayetano 2 0’048

San Celestino 1 0’035

Sta. Clara 2 0’022

San Carlos y S. José 2 0’024

Sta. Eulalia 2 0’023

Sta. Elías 3 0’039

Sta. Elena 2 0’03

San Esteban 2 0’04

San Francisco 3 0’04

San Franco de Paula 2 0’049

Calles

Mecheros de Gas Arcos Voltaicos

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

“

"

"

"

10

“

"

"

"

"

"

"

“ 2

“

“

“

“ 1

“ 1

“

“

“

10

“

“ 2

"

4

20

Intensidad en 

Bujías
Número
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Intensidad 

Número
Intensidad en 

Bujías

Lumínica en el 

punto de menos 

luz en bujías

San Gil 3 0’011

San José y S. Manuel 2 0’018

San Joaquín 1 0’036

San Juan 2 500 0’60

S. Juan (2ª Travesía) 1 0’012

S. Juan (3ª Travesía) 2 0’035

San Jaime 4 0’048

San Liborio 1 0’012

San Luis 5 0’016

San Lorenzo 5 0’05

San Miguel 2 0’048

San Magín 3 0’048

San Magín y Alegre 1 0’016

Sta. Magdalena 2 0’046

S. Pere Apóstol 1 0’048

S. Pablo 2 0’045

S. Pablo (Travesía) 1 0’030

Sta. Paula 2 0’024

San Pancracio 1 0’04

San Roque (Travesía) 1 0’043

San Roque 6 0’045

San Salvador 2 0’052

San Serapio 4 0’048

S. Serapio (Travesía) 1 0’043

Sta. Teresa 3 0’04

San Tomás 5 0’032

San Vicente 3 500 0’050

Vallrroquetes 2 0’037

Vidal 2 0’011

Virgen María 2 0’038

Victoria 5 0’084

Vidrio 2 0’050

Vilá 1 0’089

TOTAL 426

Calles

Mecheros de Gas Arcos Voltaicos

“

“

“

“

“

“

“ 1

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

"

10

“

"

"

"

"

"

"

"

"

" 4

Intensidad en 

Bujías
Número

"

 

 
L’any 1904 cremaven 426 fanals a gas, 280 fins a les 23 hores i els 146 restants fins 

la matinada. L’enllumenat públic a gas, l’any anterior, va costar al municipi la 

quantitat de 23.311,46 pessetes.97 L’enllumenat públic elèctric es composava de 

20 arcs voltaics de 800 bugies, dels 24 subhastats a favor de Gas Reusense; de 36 

arcs de 500 bugies, dels 76 subhastats a favor d’Electra Reusense i de 5 làmpades 

                                            
97

 El consum costava 2 cèntims de pesseta per hora i fanal. “(...) además de estos faroles otros 9 instalados 
en el Paseo de Sunyer y cruce de dicha Avenida con la Carretera de Alcolea de cuyos focos se abona el 
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elèctriques d’incandescència de 10 bugies d’intensitat.98 El cost de l’enllumenat 

públic elèctric, el 1903, va ser de 15.747,25 pessetes; 7.337,40 pessetes pagades a 

Gas Reusense, 8.109,85 pessetes a Electra Reusense i 300 pessetes per les 

làmpades d’incandescència. Així, el consum de l’enllumenat públic de Reus 

totalitzava 39.058,71 pessetes. 

 
Foto CIMIR: Plaça de Mercadal il·luminada per els canelobres de gas, una nit del 1916. 

  

El projecte de reforma de l’enllumenat públic de l’any 1904, preveia la substitució 

dels fanals del bec ordinari per uns altres incandescent del sistema Auer, del tipus 

Bebé, que consumien només 445 litres de gas per hora i tenien una potència de 20 

bugies, de manera que es doblava la intensitat lluminosa del focus. En línies 

generals, aquesta mesura hauria de donar un bon enllumenat. Però, en un primer 

                                                                                                                                    
consumo por medio de contador a razón de 18,50 céntimos de peseta el metro cúbico, ascendiendo el total 
consumo durante el pasado año de 1903, a pesetas 894,50 (...)”. Ídem. 
98

 Situades al carrer de Santa Fimbria i al final de la Travessera de Sant Serapi. Ídem. 
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moment no solucionava tots els dèficits lumínics de la ciutat, perquè encara 

quedaven zones obscures amb una intensitat inferior a les 0,0035 bugies, que es 

considerava el mínim de llum necessari.99 Per resoldre les zones més obscures dels 

carrers, es col·locaria un fanal o s’encendria aquell que estava retirat del servei 

quan existís.100 Es van analitzar les circumstàncies d’aquests carrers i es va arribar a 

la conclusió que, amb el canvi del tipus de bec, només caldria sumar 2 fanals més a 

els 426 fanals de gas que ja hi havia en funcionament.  Per contra es va indicar la 

necessitat de col·locar 2 arcs voltaics de 800 bugies a l’embocadura del camí de 

Salou amb el de Misericòrdia i de suprimir els 8 fanals de gas existents en la 

mateixa zona.101 Sota les consideracions generals que els arcs voltaics elèctrics 

eren els més adequats per il·luminar les vies amples mentre que els focus de gas 

ho eren per les vies estretes, es va decidir, fins i tot per raons d’economia, que els 

arcs voltaics dels carrers de Llovera, de Sant Vicent, de l’Amargura, de Monterols i 

Major no tenien raó de ser, s’havien de substituir per fanals de gas, a l’excepció 

per motius de visualitat i de trànsit ciutadà, del carrer de Llovera. D’aquesta forma 

s’augmentarien els focus de gas en 17 llums, fins arribar a tenir un total de 437 

fanals a la ciutat. Quan a l’enllumenat públic elèctric es volia suprimir 5 arcs de 500 

bugies del passeig de Mata, i deixar només un perquè es va considerar que tenia 

una il·luminació desproporcionada, en relació amb la poca transcendència del 

passeig. Es deixaria tan sols l’arc elèctric central que estava situat enfront de la 

Casa de Caritat, perquè era el punt més transitat pels passatgers que anaven i 

                                            
99

 “(...) en general resultaría un buen alumbrado; pero como es en extremo elástico el admitir la intensidad 
mínima que se desea ya que aquella viene regulada por la economía, partiremos para ello de un dato 
práctico que consiste en que la cantidad de luz que hay en el punto más oscuro entre dos faroles de gas 
ordinarios, separados de 40 á 45 metros es sensiblemente de 0’035 bujías, luz que si bien es cierto, que no es 
muy suficiente pero es lo bastante para distinguir a algunos metros los objetos que pueden moverse u 
obstruir la vía pública. De manera pues, que si después de dobladas las mínimas intensidades lumínicas 
insertas en el estado, resultan algunas calles cuya mínima iluminación no sea en muy poca diferencia por lo 
menos de 0’035 bujías, (...)”. Ídem. 
100

 “(...) Las únicas vías que están en estas condiciones de oscuridad son; la Calle de Federich Soler, Rambla 
de Miró, Calle de San Bernardo Calbó; de Sn Gil; 2ª Travesía de Sn. Juan, Sn. Liborio y Vidal. (...)”. Mirant la 
taula es comprova que hi havia més carrers amb punts d’una intensitat bastant inferior a 0,035 bugies. 
Ídem. 
101

 Un arc voltaic s’havia de situar entre la plaça de Sant Francesc i l’edifici de l’Institut i l’altre entre el carrer 
Nou de Misericòrdia i la Baixa del Came enfront del camí de Salou. Ídem. 
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venien des de l’Estació de tren dels Directes. Per tal que la il·luminació no fos 

insuficient entre l’arc elèctric i els extrems del passeig, es situarien dos llums de 

gas en cada extrem, enfront del passeig de Sunyer i enfront del carrer de 

Castellvell. Altres petites reformes de l’enllumenat elèctric, es compensarien amb 

algun llum de gas. En definitiva la reforma de l’enllumenat elèctric proposava 

deixar en funcionament 22 arcs voltaics de 800 bugies en lloc dels 20 existents; 22 

també d’arc voltaic de 500 en lloc dels 36 existents i 452 llums de gas, enlloc dels 

426 fixos més els 9 per comptador. 

 
Foto CIMIR: Il·luminació amb gas dels voltants de l’Estació de Directes (Estació Nova). Any 1904. 

  

El cost d’una hora d’un bec Auer, tipus Bebé, que havien de substituir als ordinaris, 

era de 1,2 cèntims, i significava un estalvi considerable. A pesar d’augmentar en 26 

el nombre de llums a gas l’estalvi, respecte l’any 1903, seria d’un 40 %.102 En canvi, 

l’estalvi de l’enllumenat públic elèctric era molt més minso i es fonamentava en un 

descens del nombre d’arcs voltaics i no en un canvi tecnològic com passava en 

                                            
102

 Dels 452 fanals a gas de la reforma, 297 havien d’il·luminar des de la posta de sol fins a les 23 hores i 155 
des de, també, la posta de sol fins la matinada, les primeres a raó de 5 hores diàries de terme mig i les 
segones de 11. El consum en aquest moment (any 1903) era de 23.311,46 pessetes, segons la reforma seria 
de 13.972,20, el que significava un estalvi de 9.339,26 pessetes. Ídem. 
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aquells moments amb el gas. L’estalvi elèctric seria només d’un 14,5 %.103 En 

definitiva, l’estalvi en l’enllumenat públic de Reus, després de la reforma, seria de 

11.617,75 pessetes, quasi un 30 % del cost de l’any 1903. L’elecció, com a millor 

proposta per l’enllumenat públic, del gas per sobre de l’electricitat queda 

clarament reflectida en la següent gràfica: 

 
Font: AHCR: Llibre de despeses d’energia elèctrica, gas i carbó, 1896-1936.

104
 

 
La reforma es va fonamentar, principalment, en aplicar a l’enllumenat els 

avantatges d’una millora tècnica de les aplicacions del gas. Amb una millor 

intensitat de la llum i amb un menor consum, s’hi va afegir en aquesta reforma, 

l’avantatge què Gas Reusense ja posseïa una infraestructura totalment 

consolidada. La indústria elèctrica encara tenia dificultats per imposar-se al gas, 

                                            
103

 El 1903 els arcs voltaics en funcionament eren 20 de 800 bugies, 36 de 500 bugies i 5 làmpades 
d’incandescència de 10 bugies d’intensitat que costaren al municipi 15.747,25 pessetes. Amb la reforma es 
passaria a un enllumenat elèctric de 22 arcs voltaics de 800 bugies, 22 de 500 bugies i les mateixes 5 
làmpades d’incandescència que significarien un cost de 13.468,76. L’estalvi seria de 2.278,49 pessetes. 
Ídem.  
104

 En aquesta gràfica, el cost de l’enllumenat elèctric públic és la suma del pagament que es realitzà a 
ambdues empreses locals: Gas Reusense i Electra Reusense. Veure  Annex: Pagament de l’Ajuntament per 
l’energia consumida (1896-1936).  
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degut a una infraestructura feble a la ciutat i perquè una aposta definitiva, en 

aquest sentit energètic, els seria molt costosa. Amb aquest projecte la convivència 

energètica estava garantida però deixava clar que el gas amb l’aparició del bec 

sistema Auer guanyava la partida de l’enllumenat públic.  

                                       
Amb l’aparició de l’electricitat i la creació de les seves infraestructures bàsiques a 

la ciutat de Reus, es pot comprovar com des del 1899 la seva importància com 

enllumenat públic s’incrementa, fruit de les tres concessions municipals, fins que, 

el 1901, el cost anual de l’enllumenat públic elèctric va ser equiparable al de gas. 

Però, a partir de l’aprovació del Proyecto de reforma del alumbrado público de la 

Ciudad de Reus, el gas s’imposa sobre l’electricitat, tant amb l’augment del cost 

per a les arques municipals com per la seva presència en la il·luminació de Reus, 

donat que en ocasions va substituir al recent enllumenat elèctric. L’augment del 

cost de l’enllumenat públic a gas es va fer expenses del descens de l’elèctric que, 

entre l’any 1904 i el 1910, va passar a reduir els seus ingressos a la meitat. Els arcs 

voltaics encara no podien competir amb els becs Auer. Fins que no es van absorbir 

les dues iniciatives elèctriques reusenques per empreses de major potencial 

econòmic i tecnològic, l’electricitat no va poder guanyar al gas com a sistema idoni 

degut a l’adequació tecnològica i a la reducció de les tarifes elèctriques. Durant el 

bienni 1904-1905, les tarifes per l’enllumenat públic a gas, tot i que mantenien 

objectivament el preu de l’any 1899, no eren les mateixes, perquè van ser 

seccionades en dues parts. El 1899, el preu del gas era de 2 cèntims de pesseta per 

bec i hora i el 1904 també, però amb la condició, acordada per ambdues parts, de 

que el preu real era de 1,2 cèntims bec/hora, perquè 0,8 cèntims de pesseta 

estaven destinades a reduir el deute municipal amb Gas Reusense. Així doncs, 

podem afirmar que d’una manera indirecta el preu de la il·luminació pública a gas 

l’any 1905 va baixar un 40 %, la qual cosa va beneficiar, no tan sols al manteniment 

de l’enllumenat públic a gas sinó al seu desenvolupament tal i com es veu reflectit 

a la gràfica anterior.  
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Les iniciatives elèctriques reusenques van néixer per donar forma a les inquietuds 

de la ciutat que volia encavalcar-se en els processos energètics emergents i en la 

modernitat. En el cas de Reus, una empresa energètica estable, Gas Reusense, i 

una altra en vies de consolidació, Electra Reusense, que tenien un afany de 

desenvolupar-se des d’un punt de vista tecnològic i econòmic, va ser les 

encarregades de donar la resposta energètica als anhels municipals. 
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9.4. Gas i electricitat: La coexistència de dos tecnologies per a 

l’enllumenat públic. (1905-1936). 

 

La coexistència entre el gas i l’electricitat es va convertir en un fet normal, malgrat 

la lluita entre les dues energies per convertir-se en la preeminent. Però, la 

convivència entre els dos sistemes d’enllumenat públic, també va comportar una 

flexibilitat més gran, de manera que es podien combinar segons les necessitats de 

l’Ajuntament. Dins del procés de reforma de l’enllumenat de la ciutat adoptat l’any 

1904, s’il·luminà la plaça de Prim amb 4 fanals de bronze a gas i 2 arcs voltaics 

elèctrics.105 L’any 1908 es va modificar l’enllumenat d’aquesta plaça, per tal 

d’executar les obres que s’hi van realitzar i es van traslladar:106 “(...) a la Avenida 

Siglo XX, los dos focos eléctricos de la Plaza de Prim, y que dicha plaza sólo se 

ilumine con gas, mejorando el número de faroles, (...)”107 Tot i que semblava clar 

que les energies del futur serien el gas i l’electricitat, altres experiències es volien 

situar dins del mercat de l’enllumenat. L’any 1909, es va autoritzar a J. Vilella 

perquè instal·lés al centre de la plaça de la Constitució, un fanal de gran potència 

amb làmpada d’incandescència, alimentat amb el nou petroli Aladín, amb la 

finalitat de donar-lo a conèixer a Reus.108 Però aquest sistema d’enllumenat no va 

anar més enllà. Relacionat amb l’enllumenat públic i el guarniment privat es van 

sol·licitar a l’any 1909, per part dels propietaris, la concessió de la il·luminació, 

mitjançant 2 focus elèctrics de la façana del Hotel París Continental i amb 2 

                                            
105

 La il·luminació a gas de la plaça tan sols s’utilitzava en dies festius, mentre que l’elèctric s’encenia tots els 
dies laborables. AHCR: Actes Municipals. Any 1904. 28 de setembre. Foli 379. 
106

 “(...) La Comisión de Fomento que subscribe, enterada de que en el subsuelo de la Plaza Prim existen los 
cables subterráneos para la alimentación de los dos arcos voltaicos establecidos en dicha plaza, y que dichos 
cables son un inconveniente para la invariabilidad del pavimento, puesto que sobre dicho cable no podría 
fabricarse el hormigón, y, por lo tanto, no quedaría sólido el pavimento, y además cada vez que había 
necesidad de practicar las reparaciones se produciría un trastorno en aquel pavimento, (...) propone que sea 
levantado el cable allí existente y como de instalarlo aéreo, produciría muy mal aspecto, propone 
igualmente que los dos focos eléctricos existentes en la misma plaza sean instalados en la avenida del Siglo 
XX en los puntos que indique la Comisión de Fomento, y que la iluminación de la plaza de Prim quede 
reducida a la iluminación por gas, cuatro candelabros existentes en los ángulos de la misma.(..)” Actes 
Municipals Any 1908. 8 de maig. Foli 143-144 i FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IX. Pàg.: 5. 
107

:  
108

 FORT, Jaume: Tom IX. Pàg.: 43 i Diario de Reus. 17 de juny de 1909. 
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làmpades elèctriques la façana del Hotel de Londres per tal de ressaltar ambdós 

negocis. Les concessions es van condicionar a la eliminació dels dos fanals de gas 

de l’enllumenat públic existent. D’aquestes dues sol·licituds es desprèn la 

conclusió que el sistema d’enllumenat públic mixt de la plaça de Prim, no tenia 

durant els dies no festius, el esplendor suficient que necessitaven aquests dos 

hotels.109   

 

 
Foto CIMIR: Cotxeres de l’Hotel de Londres a la plaça de Prim,  

al davant de l’entrada existia un fanal de gas a l’any 1912. 

                                            
109

 Sol·licitud de permís per instal·lar dos làmpades elèctriques, una a cada costa de la porta principal de 
casa núm.: 5 de la plaça de Prim i sol·licitud de permís per instal·lar dos focus elèctrics en el portal de 
l’edifici Hotel París Continental, situat a la plaça de Prim. AHCR: Obres. Fomento, 1909. Exp. 48 i 142. 
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Foto CIMIR: En el centre del porxos es van situar els focus elèctrics del Hotel París Continental. Any 1916. 

 
Els debats i estudis sobre el gas i l’electricitat no havien parat a l’any 1905. Es 

cercava la fórmula més adequada per combinar economia i bona il·luminació. Com 

a solució en aquest dilema encara, l’any 1909, hi havia tècnics que veien en 

l’enllumenat públic a gas una major economia, qualitat i prestigi per la uniformitat 

d’il·luminació. Quan es va acabar la urbanització del carrer de Sant Joan, 

considerat en aquell moment una via pública d’una importància a superior a 

qualsevol altra de la ciutat, es va voler instal·lar una il·luminació esplèndida que 

harmonitzés amb la importància del carrer.110 La Comissió de Foment va proposar 

la substitució de l’enllumenat elèctric per raons econòmiques, perquè la llum 

elèctrica es trobava concentrada en reduïts espais i això feia que els punts 

entremitjos quedessin en penombra i algun punt a les fosques. La primera idea de 

la Comissió va ser la d’augmentar el nombre de arcs voltaics, però això significava 

gravar més les despeses en enllumenat. Per motius econòmics, es va estudiar 

                                            
110

 Dictamen de Fomento “(...) proponiendo la sustitución del alumbrado eléctrico, por diez y nueve faroles 
de gas, colocados al borde de las aceras de la calle de San Juan, y que los cuatro arcos voltaicos de esta calle 
se coloquen en la calle de Riudoms, hermoseando así estas dos vías. (...)” FORT, Jaume: Anales de Reus 
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l’enllumenat del carrer mitjançant el gas, amb la instal·lació de 19 fanals a la línia 

de vorada de la vorera, la qual cosa significava un descens del pressupost i una 

millora en l’enllumenat, perquè s’aconseguiria una llum esplèndida, regular i 

uniforme. El cost diari de l’enllumenat de gas seria del 1,73 pessetes/dia, mentre 

que els 4 arcs voltaics elèctrics existents costaven diàriament 2,52 pessetes, per 

tant l’estalvi anual de la il·luminació del carrer de Sant Joan seria de 289,08 

pessetes. Es va proposar la substitució del tipus de l’enllumenat i el trasllat 

d’aquests arcs voltaics al carrer de Riudoms, on es suprimirien els fanals de 

l’enllumenat de gas que no fossin necessaris. El Consistori reusenc va aprovar la 

substitució de l’electricitat pel gas, la qual cosa indicava que el prestigi del gas 

seguia intacte.111  

 
Foto CIMIR: El carrer de Sant Joan el 1909. En primer pla, dos dels fanals a gas  

instal·lats en substitució de l’enllumenat elèctric. 

                                                                                                                                    
desde 1860... Tom IX.  Pàg.: 42 i Diario de Reus, 24 d’abril de 1909 i AHCR: Substitució de l’enllumenat 
elèctric del carrer de Sant Joan per fanals d’incandescència per gas. Any 1909. 
111

 Haurien 19 fanals permanents dels que 2 ja cremaven en aquells moments, de forma que el compte 
anual es va fer en base a 17 fanals de gas amb metxers N.B.I. número 3 de 80 bugies a 0,03 pessetes per 
hora i metxer, amb una mitjana d’il·luminació de 5 hores diàries: 
17 fanals x 0.03 x 5 hores x 365 dies = 930,75 pessetes a l’any més 2 fanals x 0.03 x 5.5 hores diàries x 365 
dies = 120,45 pessetes. Total 1.051,20 pessetes de les quals 420,48 pessetes estaven destinades al 
descompte destinat a la compte d’endarreriments, fórmula aprovada en 1905.  Així, el cost real seria de 
630,72 pessetes. L’enllumenat elèctric, amb el seus 4 arcs voltaics, costava: 4 arcs voltaics x 0.63 pessetes 
dia x 365 dies: 919,80 pessetes. Estalvi amb el gas 289,08 pessetes. Ídem. 
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L’any 1910, l’enllumenat a gas sobrevivia amb èxit a les pressions tecnològiques de 

l’electricitat, gràcies a què mantenia una bona relació entre les prestacions i el seu 

cost. La fortalesa del gas va fer que, la Comissió de Foment proposés la substitució 

de l’enllumenat elèctric als ravals, a partir de l’assaig que s’havia efectuat al raval 

Alt de Jesús:112 “(...) Seguidamente dase cuenta de la siguiente proposición de la 

misma Comisión de Fomento: = Excmo. Sr. = Hecho el ensayo del alumbrado por 

gas en el arrabal “Alto de Jesús”, en sustitución del eléctrico, el que ha dado buen 

resultado y ha sido bien recibida la reforma no solo por los vecinos de dicha vía 

pública si que también por todo el público en general, esta Comisión admitiendo 

dicha reforma ha estudiado su ampliación para el resto de arrabales, con lo que se 

conseguirá mayor difusión de luz, y una economía mayor de 2.500 pesetas anuales, 

partiendo de la base de una distribución de columnas como en el arrabal Alto de 

Jesús = En vista de semejante resultado esta Comisión tiene el honor de someter a 

la aprobación de V.E. los siguientes extremos: = 1º Sustituir el alumbrado eléctrico 

por el de gas en los arrabales de esta ciudad, instalando las columnas en los 

mismos y también con mecheros de igual potencia como en el arrabal que ha 

servido de encargo. = 2º Teniendo en cuenta que la economía es superior a 2.500 

pesetas que permanezca el alumbrado eléctrico en las plazas de Cataluña y Sangre, 

como esta actualmente = 3º Teniendo en cuenta lo acordado por el Ayuntamiento 

anteriormente que se instalen dos focos eléctricos de igual potencia que los 

instalados en los arrabales, en la plaza de Hércules y puntos que indique el 

Arquitecto Municipal = 4º Que se sustituyan los carteles que sostienen los faroles 

de la calle de Baldomero Galofré, por medio de columnas distribuidas igualmente 

como en los arrabales. = 5º Colocar en la calle de José Sardá tres columnas o 

faroles para la debida iluminación de dicha vía con mechero de igual tipo que el 

resto de alumbrado de la población, y = 6º Que se comunique dicho acuerdo a la 

Sociedad Gas Reusense, interesándole que lleva a cabo las reformas indicadas en el 

cuerpo del dictamen dentro del más breve plazo posible y siempre dentro del mes 

                                            
112

 AHCR: Actes Municipals 1910. Sessió de 6 de maig de 1910. Foli 250-251. 
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de Junio próximo. (...) El Consistorio unánime acuerda aprobar la proposición en 

todas sus partes (...)”. 

 

Aquesta decisió dels representants del Municipi va significar, per Gas Reusense, la 

confirmació que la tecnologia del gas era l’adequada i que sabien apreciar el 

rendiment energètic que els hi aportava, per la qual cosa Gas Reusense va rebre la 

part més gran del pastís de l’enllumenat:113 “(...) gastaba el Ayuntamiento en 1910, 

(...) en alumbrado público 50.848 ptas. por el servicio mixto de gas y electricidad, a 

cargo del “Gas Reusense” y “Electro Reusense”. En Julio, se restableció el 

alumbrado de gas en los arrabales en sustitución de los arcos voltaicos que daban 

mayor visualidad a nuestras amplias vías. (...)” A més, les bones perspectives van 

ajudar a passar el tràngol de veure desaparèixer, el 1912, la part elèctrica  engolida 

per una empresa de més envergadura i que tenia com a política empresarial 

l’absorció de totes les indústries elèctriques locals. A Reus, la competència 

elèctrica entre empreses productores locals, estava a les acaballes.114 L’electricitat 

es va convertir en un competidor al qual vèncer en la lluita pel mercat energètic 

local. La competència amb l’electricitat va ser dura, no tan sols pels plantejaments 

que es podien fer des del Consistori reusenc, sinó també per les sol·licituds que 

feien alguns veïns de la ciutat que optaven pel canvi de l’enllumenat de gas per un 

sistema elèctric molt més actual.115 Malgrat tot, l’enllumenat elèctric encara patia 

greus deficiències amb el servei, de tal forma que  es minava la confiança dels 

veïns de Reus.116 

 

A pesar dels inconvenients que li presentava el gas, la tecnologia elèctrica no 

parava en el seu camí ascendent i decidit, el que facilitava que es consolidés i 

                                            
113

 FORT, Jaume: Tom IX. Pàg.: 119. 
114

 Ídem. Pàg. 145-146. 
115

 “(…) varios vecinos de la calle de Monterols, recuerda que con fecha 18 de Septiembre de 1914 acudieron 
al Ayuntamiento solicitando fuese sustituido el alumbrado con mechero Auer de dicha calle Monterols por 
seis arcos voltaicos (…)”. AHCR: Actes municipals any 1916. Reus, 26 de maig de 1916. 
116

 FORT, Jaume: Tom IX. Pàg.: 414. 
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apareguessin noves propostes i iniciatives. Així, l’any 1916, l’Ajuntament va 

autoritzar la construcció d’una altra central elèctrica a Reus, concretament a la 

partida de l’Hospitalera, per part de la societat anònima Riegos y Fuerza del 

Ebro.117 L’any 1912, a cinc ciutats de la província, de les sis que tenien una fàbrica 

de gas en funcionament i que subministraven el seu fluid per a l’enllumenat públic, 

compartien el negoci amb l’electricitat. Les ciutats que tenien un enllumenat 

públic mixt eren Reus, Tarragona, Tortosa, l’Arboç i El Vendrell. La ciutat de Valls 

encara gaudia d’un enllumenat basat només de gas perquè encara no s’havia 

establert cap iniciativa elèctrica a la ciutat.118  

 

L’enllumenat mixt va ser una realitat encara més de mig segle més. De tal forma 

que l’any 1920, l’enllumenat públic de Reus estava composat per 620 fanals a gas i 

per més de 50 focus elèctrics i amb les seves llums supletòries.119 L’enllumenat 

elèctric tenia dificultats per competir amb el gas, degut a una millora en la 

producció i en les condicions tarifaries del gas com a conseqüència de la baixada 

del preu del carbó després de la I Guerra Mundial; que van reconvertir el gas en un 

producte energètic molt suggeridor. La baixada de preus de l’enllumenat públic a 

gas, a l’any 1924 gairebé la meitat del preu que es pagava el 1921 i encara molt 

més baix del preu que es pagava el 1904, van tornar al gas a la primera línia dels 

productes energètics.120 Aquest moviment de preus es donava dins del marc 

d’estabilitat que existia entre la empresa gasista i l’Ajuntament, que havia 

aconseguit rebaixar el deute, havien establert una pròrroga indefinida del 

contracte de l’any 1887 i acordat una sèrie nova de clàusules que havien de regir 

durant la prestació de l’enllumenat públic.121 La lluita tecnològica del gas contra 

l’electricitat no s’aturava i un nou bec de gas es va incorporar a l’enllumenat de gas 

de la ciutat. Van ser els becs FM pentabecs amb un consum de 250 litres de gas a la 

                                            
117

 AHCR: Actes municipals any 1916. Reus, 9 de juliol de 1916. 
118

 Estadísticas del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricitat y carburo de calcio, 1901-1921. 
119

 Veure capítol: 3.4. L’enllumenat a gas al Reus del segle XX. 
120

 AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.  Carta a l’Ajuntament de Reus de 31 de juliol de 1924.  
121

 Ídem.: Proposta de Gas Reusense a l’ajuntament de Reus de 25 de juny de 1928. 
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hora, que necessitava un major consum per aconseguir una major intensitat de 

llum però que a la vegada oferia un millor rendiment que els sistemes anteriors.  

 

Dins d’aquesta disputa per ocupar el lloc predominant en l’enllumenat públic de la 

ciutat diverses eren les propostes de les empreses litigants. L’electricitat s’estenia 

per Catalunya amb pas ferm i davant d’aquesta conjuntura, Gas Reusense va 

enviar informes a l’Ajuntament on defensava la posició del gas com el sistema 

idoni per il·luminar els carrers de Reus. Així, l’any 1928, quan encara era el sistema 

més utilitzat, va enviar un informe on comparava el seu producte enfront de 

l’elèctric, el seu competidor.122 En aquest informe s’intentava demostrar que 

l’enllumenat elèctric era dues vegades més car que el del gas, una diferència de 

preus que se incrementava en carrers de “segon ordre”: 100 bugies hora en bec de 

gas NBI costaven 0,0214 pessetes mentre que la mateixa intensitat en làmpades 

elèctriques Nitra de 75 watts valien 0,0525 pessetes. Amb els carrers de “primer 

ordre” la diferència de preu disminuïa. Gas Reusense es va presentar com una 

empresa altruista, un fet que l’Ajuntament havia de considerar com un factor 

important per mantenir l’enllumenat de gas. La societat gasista va plantejar que el 

servei de l’enllumenat de gas no li produïa cap benefici i va deixar clar que no es 

volia mostrar com una víctima davant l’Ajuntament, però va puntualitzar que 

considerava el seu servei “(...) com un benefici per a la ciutat que li corresponia 

prestar indiscutiblement per no existir en la localitat una altra fàbrica de gas. (...)” 

Com a mostra del seu altruisme, va demostrar que el preu de l’empresa gasista La 

Catalana era un 50 % més elevat que el seu, de la qual cosa se’n podien extreure 

dues conclusions o que La Catalana aconseguia un enorme benefici amb 

l’enllumenat públic o que la fàbrica de Reus perdia diners a cabassos. Però el que 

Gas Reusense lamentava, no era el perjudici d’un preu baix, sinó la impossibilitat 

de millorar l’enllumenat públic de gas que encara utilitzava material procedent del 

segle XIX, de la inferioritat davant de l’enllumenat modern i del mal estat del 

                                            
122

 Ídem.: Informe de Gas Reusense a l’ajuntament de Reus de 30 d’abril de1928. 
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material que resultava perjudicial per a la estètica de la ciutat. La solució per 

desenvolupar un pla per a la millora de l’enllumenat  públic a gas passava per un 

augment dels preus.123  

 

En l’informe, també, es volia desmitificar la idea que la potència que corresponia al 

gas era menor que la potència elèctrica i que era impossible il·luminar amb 

intensitat una via pública mitjançant el gas, la qual cosa només era la conseqüència 

dels mitjans utilitzats.124 La potencia lumínica de l’electricitat no proporcionava la 

necessària qualitat de llum, degut a que il·luminava de manera excessiva alguns 

espais i d’altres estaven insuficientment il·luminats – manca de regularitat -. A 

més, la llum elèctrica era incòmoda quan es mirava directament perquè 

encegava.125 L’Enginyer municipal, aquest mateix any, va redactar un informe 

sobre el projecte de Gas Reusense, on va dir que malgrat que contenia 

exageracions, acceptava que els preus que es prenien com a base de l’estudi eren 

certs i que s’obtindria una economia de certa consideració en l’enllumenat públic 

si es portava a la pràctica el projecte de referència. També, va considerar que 

l’enllumenat elèctric s’havia instal·lat sense respondre a cap pla tècnic, la qual cosa 

el va fer deficitari en prestacions. Tot i aquestes consideracions, l’Enginyer 

                                            
123

 “(...) Si se hiciera el cambio total de alumbrado suprimiendo el gas y adaptando la electricidad, a juzgar 
por lo que se ha hecho hasta la fecha, instalaríanse en cada calle focos de una potencia diez veces superior a 
la que tienen los actuales faroles de gas, compraríase material moderno y la ciudad tendría un alumbrado 
potente; pero, en realidad, todo eso puede lograrse con ventaja en la perfección del alumbrado y a mitad de 
precio, continuando con el empleo del gas, cambiando completamente el material y aumentando en algunas 
calles la potencia de los focos. Nosotros no podemos desarrollar este plan sin que el precio del gas sufra un 
pequeño aumento (...)” Ídem. 
124

 “(...) hay que reconocer que esta errónea opinión es muy digna de respeto, pues el que carece de medios 
para informarse debidamente, sólo puede juzgar por lo que ve, y lo que ha visto hasta ahora es que en calles 
que se iluminaban con faroles de gas de 70 bujías, que, además de la poca potencia, tenían un aspecto 
deplorable a causa de sus muchos años de servicio, cuando se ha decidido mejorar el alumbrado, no se 
substituido por eléctricas de 70 bujías, sino que se han instalado focos eléctricos de 1.000 (...)”. Ídem. 
125

 “(...) Obsérvese el alumbrado público a las diez menos cuarto de la noche, hora en que actúa por sus 
propios medios, pues en horas anteriores está ayudado por la luz que reflejan los escaparates iluminados. 
Una visita a la plaza de Cataluña podrá convencer de que con modestos faroles modernos de gas de 250 
litros puede verse perfectamente iluminada la superficie del suelo, y si se contempla el farol no se 
experimenta la menor molestia por ser tolerable su brillo. En cambio, observando el alumbrado de la calle 
de Monterols, veremos espacios iluminados excesivamente y otros en que apenas se puede distinguir el 
rostro de los transeúntes. Y si desde cualquier punto de la calle levantamos la vista, nos encontraremos 
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municipal era partidari que a les poblacions on existien ambdues energies, 

l’enllumenat públic fos mixt i que, a partir d’un estudi meditat, s’aconseguís una 

major presència del fluid més econòmic.126  

ENLLUMENAT PÚBLIC DE GAS A L’ANY 1932.127 

Nº 1 = Consoles antigues, fanal  quadrat , blener N.B.I. Nº 2 de  60 bugies
Nº 2 = Consoles antigues, fanal  exagonal, blener N.B.I. Nº 4 de 120 bugies
Nº 3 = Consoles antigues, fanal  rodó, blener F.M.   Nº 3 de 150 bugies
Nº 4 = Consoles antigues, fanal  rodó, blener F.M.   Nº 5 de 250 bugies
Nº 5 = Candelers antigues, fanal  quadrat, blener N.B.I. Nº 2 de  60 bugies
Nº 6 = Candelers antigues, fanal  exagonal, blener N.B.I. Nº 4 de 120 bugies

F.M.   Nº 3 de 150 bugies
Nº 8 = Candelers moderns, fanal  rodó, blener F.M.   Nº 5 de 250 bugies
Nº 9 = Candelers moderns, fanal  rodó, blener F.M.   Nº 7 de 350 bugies

Carrer
Potència lumínica 

bugies
Carrer

Potència lumínica 

bugies
Abadía 120 Nou de Sant Josep 60
Aguila i Estrella 120 Bisbe Grau 240
Aigua Nova 120 Orient 60
Alcalde Sardá 240 Pamies 60
Aleus 120 Primer d'Octubre 120
Alt del Carme 240 Peixateries 120
Alt de San Josep 60 Prósper de Bofarull 240
Alt de Sant Pere 180 Pujol 120
Alt de Sant Salvador 120 Pubill Oriol 60
Angel de la Guarda 60 Racona 60
Baiges 60 Rambla del Gasómetre 60

(8 i 1) Baldomer Galofre 560 Raseta de Salas 240
Barcelona 60 Raseta de la Selva 360
Barceloneta 60 República 120
Barreras 240 Roig 60
Bartrina 60 Roselló 60
Batán 360 Rosich 60
Baix del Carme 300 Sant Antoni 180
Baix de Sant Josep 240 Sant Benet 120
Baix de Sant Joan 120 Sant Bernat Calbó 60
Baix de Sant Pere 120 Sant Caïetà 120
Baix de Sant Salvador 60 Sant Carles i Sant Josep 180
Baix de Sant Miquel 180 Sant Celestí 60
Carreró de les Basses 180 Sant Elias 180
    "       del Boix 60 Sant Esteve 120
    "       del Gasómetre 180 Sant Francesc 180
    "       de l'Hospital 60 Sant Francesc Xavier 60
    "       de Misericordia 180 Sant Francesc de Paula 120
Carreró de Nolla 60 Sant Joaquim 60
Carreró de la Sang 120 Sant Jordi 60
Campomanes 60 (7 i 1) Sant Joan 3.270

(3 i 1) Camí de Misericordia 900 Sant Llibori 60
  "     de Valls 240 Sant Lluís 240
Canal 60 Sant Magi 300
Carniceries Velles 60 Sant Magi Alegre 60
Carretera d'Alcolea 240 Sant Miquel 300
Castellvell 360 Sant Pau 120
Casals 60 Sant Pau i Sant Blay 60
Castell 60 (3 i 1) Sant Pancràs 270

(3 i 1) Cervantes 390 Sant Pere Apostol 120
Colon 60 Sant Roc 180
Concepció 60 Sant Sebastiá 60
Clossa de Freixa 60 Sant Serapi 60
Clossa de Mestres 120 Sant Tomás 240
Clossa de Torroja 60 Sant Vicens Alegre 180

Nº 7 = Candelers antigues, fanal  rodó, blener

Classificació

CLASSE DEL FANAL - Nº 1

 

                                                                                                                                    
inevitablemente con una lámpara que casi nos ciega a pesar de estar cubierta con una pantalla, lo que 
prueba que el alumbrado eléctrico no ha llegado aún  a dar la comodidad del alumbrado de gas. (...)” Ídem. 
126

 Reus, 31 d’agost de 1928. Ídem. 
127

 AHCR: Enllumenat públic elèctric, 1934-1935. 
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Doctor Robert 720 Santa Clara 60
Donotea 120 Santa Elena 60
Ensenyança 60 Santa Eulalia 240
Frederic Soler 240 Santa Magdalena 60
Fuente 120 Santa Teresa 120
Galera 120 Sardá 840
Galió 180 Sol 240
Girada 120 Sol i Ortega 1.200
Gornals 180 Travessia 1ª de Sant Joan 60
Gras i Elias 60       "       2ª de    "      "   60
Guell i Mercader 240       "       3ª de    "      "   60
Josep A. Clavé 300       "    de Sant Antoni 120
Jovellanos 60       "    de Sant Pau 60
Joan Martell 420       "    de Sardá 120
Mar 180       "    Fortuna 60
Maragall 60       "    de Sant Serapi 60
Martí Napolitá 120 Tivoli 60
Metge Fortuny 60 Vallroquetes 120
Miramar 120 Verdaguer 120
Miró 120 Victoria 180
Montserrat 120 Vidal 120
Morlius 60 Vilá 120
Muralla 120 Verge María 180
Nou de Misericordia 180 Zorrilla 60
Nou de Sant Francesc 240

Carrer
Potència lumínica 

bugies
Carrer

Potència lumínica 

bugies
(8,4,3 i 2) C. Riudoms i S. Llorenç 2.420 (8,4,9 i 2) Plaça de Prim 8.450

Juliá Nougués 270 (8 i 2) Plaça de la Llibertad 1.110
Palo Santo 360 Prat de la Riba 1.200

(8, 6 i 2) Passeig de Mata 2.670

Carrer
Potència lumínica 

bugies
Carrer

Potència lumínica 

bugies
Boule 300 (9 i 3) Plaça Catalunya 2.500

(8, 7 i 3) Castelar 4.650    "     de la Farinera 150
Creu Vermella 1.350    "     Sant Francesc 150
Galanas i Estanislau Perla 150
Figueres 1.050 (4 i 3) Pi i Maragall 2.600
Jesús 900 Santa Anna 750
P. de les Basses 300 Sol i Ortega 1.200

Carrer
Potència lumínica 

bugies
Carrer

Potència lumínica 

bugies
Llovera 3.000 Plaça del Castell 750
Major 1.000 P. Galán i Garcia H. 1.000
Monterols 1.750

Carrer
Potència lumínica 

bugies
Carrer

Potència lumínica 

bugies

Josep Sardá 240

CLASSE DEL FANAL - Nº 3

CLASSE DEL FANAL - Nº 4

CLASSE DEL FANAL - Nº 5

CLASSE DEL FANAL - Nº 2
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Carrer
Potència lumínica 

bugies
Carrer

Potència lumínica 

bugies
Avinguda Ignasi Iglesias 1.080 Passeig de Prim 1.920
Cami de Salou 1.680 Plaça de Sant Pere 240
Fortuna 1.080 Rambla de Miró 3.360
Passeig de Sunyer 2.040 Rambla Massini 1.080
Passeig de Sant Joan 600

Carrer
Potència lumínica 

bugies
Carrer

Potència lumínica 

bugies

Plaça de Castillejos 300 (8 i 7) Plaça d'Hércules 800

Carrer
Potència lumínica 

bugies
Carrer

Potència lumínica 

bugies
Ravals 21.250 Plaça de la República 5.000
Estació de M.Z.A. Plaça de la Sang 250
Avinguda Segle XX 750

Carrer
Potència lumínica 

bugies
Carrer

Potència lumínica 

bugies

Castelar, cantó Prat de la R. 350

CLASSE DEL FANAL - Nº 9

CLASSE DEL FANAL - Nº 6

CLASSE DEL FANAL - Nº 7

CLASSE DEL FANAL - Nº 8

 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC ELÈCTRIC A L’ANY 1932. 

Lloc d'emplaçament

Núm. 

de 

làmp.

Potència 

cadascuna 

Bugia

Total 

Wats

Núm. 

de 

làmp.

Potència 

cadascuna 

Bugia

Total 

Wats

Núm. 

de 

làmp.

Potència 

cadascuna 

Bugia

Total 

Wats

Raval Robuster 1 1.000 650

   "     F. Macià 1 1.000 650

   "    St. Pere 1 1.000 650

Camí Riudoms 1 1.000 650 1 50 60

   "    Valls 1 25 37'5

Campoamor 1 25 37'5

Carniceries Velles 1 25 37'5

Ctra. Castellvell 4 25 150

  "     Montblanc 7 400 2.100 7 25 2.625

  "     Salou 4 50 240

Castelar 8 1.000 5.200 9 25 3.375

Espronceda 4 25 150

Frederic Soler 12 25 562'5

Jesús 15 200 2.250 5 25 187'5

Jovellanos 5 25 187'5

Llovera 5 1.000 3.250 3 25 112'5

Major 3 600 1.350 3 25 112'5

Maragall 3 25 112'5

Monterols 4 1.000 2.600 4 25 150

Nunyez d'Arce 3 25 112'5

Pi i Margall 12 400 3.600 12 50 720

Prat de la Riba 2 25 75

Posta de Sol a les 22 hores De les 22 hores a la sortida 

sol

Tota la nit
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Lloc d'emplaçament

Núm. 

de 

làmp.

Potència 

cadascuna 

Bugia

Total 

Wats

Núm. 

de 

làmp.

Potència 

cadascuna 

Bugia

Total 

Wats

Núm. 

de 

làmp.

Potència 

cadascuna 

Bugia

Total 

Wats

Rambla de Miró 9 400 2.700

1 100 75 8 25 300

St. Joan 1 1.000 650 2 25 75 8 25 300

St. Llorenç 2 25 75

Sardá 1 25 37'5

Tarragona 3 25 37'5

Verdaguer 4 25 150

Zorrilla 6 25 225

Passeig de Mata 6 1.000 3.900 6 25 225

     "           Misericordia 21 50 1.260

     "           Prim 1 1.000 650 1 25 37'5 10 25 375

     "           Sunyer 4 25 150 2 25 75

Plaça Campanaret 1 1.000 650

   "     Castell 1 1.000 650 1 25 37'5

   "     Catalunya 2 25 75

   "     Hércules 2 1.000 1.300

   "     Llibertat 1 1.000 650 1 25 37'5

2 25 75

   "     Prim 4 1.000 2.600

   "     Primer de Maig 2 1.000 1.300 2 25 75 2 25 75

   "     Quarters 4 1.000 2.600 4 25 150

Urbanització Quintana 1 600 450 1 25 37'5

1 50 60 1 50 60

3 25 113 6 25 225

Rellotge Plaça Repub. 2 10 30

44 1.000 28.600

4 600 2.600

28 400 8.400

Resum 15 200 2.250

1 100 75

26 50 1.560 13 50 780 1 50 60

9 25 337 59 25 2.212 80 25 3.000

2 10 30

Total…………………… 127 43.822 72 2.992 83 3.090

Posta de Sol a les 22 hores De les 22 hores a la sortida 

sol

Tota la nit

 
 

L’any 1934, l’enllumenat mixt a Reus encara era visible, però es va produir un 

lleuger canvi de tendència amb el repartiment del pes específic de les dues 

energies: el gas i l’electricitat. Així, la potència lumínica teòrica del gas en 

l’enllumenat de Reus era de 75.330 bugies i l’elèctrica, que havia crescut, ja era de 

66.420 bugies, gairebé la mateixa quantitat, però hi havia una diferència 

substancial entre ambdues energies. Mentre la potència lumínica de l’electricitat 

es repartia, bàsicament, pel centre i les sortides de la ciutat, concentrada en pocs 

carrers i places, en concret 43; el gas estava estès per gran part dels carrers i les 
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places de la ciutat, uns 170, i en alguns llocs convivia amb la il·luminació 

elèctrica.128 En alguns carrers, la llum elèctrica servia de suport a la de gas i es 

mantenia encesa tota la nit, amb llums de baixa potència, quan els fanals de gas 

s’apagaven. El projecte de l’enllumenat públic elèctric de 1934, va establir com a 

sistema per la ciutat el sistema mixt: “(...) per incandescència de gas de carbó 

mineral procedent de la fàbrica instal·lada, i per electricitat procedent de la 

Societat “Riegos y Fuerzas del Ebro”(...)”. Aquest plantejava, encara no seria l’hora, 

de “(...) canviar cap fanal amb gas per un altre que gasti electricitat (...)”, tan sols 

representava una reproducció de l’enllumenat elèctric existent en aquest moment 

amb unes petites addicions.129 El tècnic municipal declarava que “(...) La disposició 

de l’enllumenat existent en l’actualitat, es en general, bastant acceptable si bé hi 

ha que reconèixer que es tracta d’un pla de modesta intensitat lluminosa, en la 

major part d’ell, amb la finalitat de no carregar gaire el seu cost. (...)” Dins 

d’aquesta avaluació de l’enllumenat públic de Reus, es va afirmar que hi havia 

casos d’il·luminació elèctrica irregular i anormal.130 L’enllumenat patia problemes 

perquè per culpa de diverses actuacions a través del temps, algunes sense relació 

clara amb les altres. El cost diari de l’enllumenat públic elèctric, després de les 

petites modificacions que s’havien de realitzar, seria de 82,64 pessetes i l’anual de 

30.163,60 pessetes, tenint en compte que el consum hora seria de 52,99 Kilowatts 

hora a un preu de 0,35 pessetes Kilowatt.131 

                                            
128

 AHCR: Enllumenat públic elèctric 1934-1935. “Enllumenat públic per gas. Fanals instal·lats” el 1932 i 
“Projecte d’enllumenat públic de Reus per mitjà de l’electricitat” a l’any 1934.  
129

 Augment de 4 làmpades de 25 bugies per completar l’enllumenat de la part baixa del Passeig de Prim i 
altres 4 s’instal·larien a l’entrada i primer tram de la carretera de Castellvell. Ídem.: Projecte d’enllumenat 
públic de Reus per mitjà de l’electricitat” a l’any 1934 
130

 “(…) al carrer de Jesús, que sense entrar amb discussió del seu caire artístic, resulta extraordinàriament 
mal aprofitada la intensitat lluminosa i no correspon als 80 cèntims de pesseta que fluid es paguen per hora 
fins a les 10 de la nit. Es l’esmentat carrer que te uns 110 metres de llarg i de 4 a 5 d’ample, te instal·lats cinc 
grups de tres làmpares, de 150 wats de consum cada una, donant per resultat que la intensitat lluminosa es 
molt desigual: forta proa dels grups i dèbils en els entremitjos, el que no resultaria si les 15 bombetes 
estessin repartides en focus d’una al llarg del carrer d’una manera uniforme. (…)” Ídem. 
131

 Ídem. 
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AHCR: Llibre de despeses d’energia elèctrica,gas i carbó (1896-1936).
132

 

 
Durant el període comprés entre els anys 1913-1936, es podria definir l’enllumenat 

públic per dues tendències contradictòries: primer, l’ascens continu de 

l’enllumenat elèctric i segon, el manteniment de l’enllumenat públic de gas com un 

sistema estable i eficient. Aquesta situació contradictòria obté la resposta amb el 

fet que l’increment de llums a l’enllumenat públic va ser important, de manera que 

les dues tendències van ser possibles. Fins l’esclat de la Guerra Civil, les factures de 

l’Ajuntament pel consum energètic van ser, amb excepció dels anys compresos 

entre el 1925 i el 1931, més elevades en el cas de Gas Reusense pel gas i pel coc 

                                            
132

 En les quantitats reflectides d’ambdues empreses no corresponen exclusivament al pagament municipal 
per l’enllumenat públic de la ciutat de Reus. En el cas de Gas Reusense, aquí s’incloïa el pagament del coc 
subministrat per l’empresa gasista, la il·luminació de les dependències municipals i els motors de la Casa de 
Caritat i l’Hospital Civil però que, comparats amb l’enllumenat, tan sols significava, al voltant d’un 10 % 
depenent de l’any. Electra Reusense, en el seu compte general, també incloïa el que rebia, de l’Ajuntament, 
en concepte de la força i electricitat subministrades a les cambres, que ascendia a un altre 10 %. D’aquesta 
manera, a les quantitats determinades a la gràfica, corresponia a l’enllumenat públic, en ambdues 
empreses, un 90 % del total. Amb aquesta premissa, la tendència de creixement o decreixement del gas i 
l’electricitat resta quasi invariable. Veure Annex: Pagament de l’Ajuntament per l’energia consumida (1896-
1936). 
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consumit, que les pagades a la Electra Reusense per l’electricitat dels llums públics 

i la força consumida als diversos edificis de gestió municipal. L’ascens de 

l’enllumenat públic elèctric a Reus es va produir a partir d’una rebaixa de les tarifes 

elèctriques i una posterior estabilització. El 1899, Electra Reusense cobrava 0,50 

pessetes per Kilowatt/hora, mentre que l’any 1912, el preu màxim del 

kilowatt/hora era de 0,60 pessetes.133 El 1922, l’any de partida d’aquest ascens, el 

preu del kilowatt/hora va passar dels 0,40 al 0,30 pessetes i es va establir l’any 

1923 en 0,35 pessetes i va arribar un altre cop, a les 0,40 pessetes kilowatts/hora 

l’any 1943.134 Al mateix temps, entre els anys 1904 i 1921, el metre cúbic de gas va 

passar de 0,25 a 0,45 pessetes i l’enllumenat públic dels 2 als 3 cèntims pels fanals 

d’incandescència, d’un consum de 45 a 50 litres hora.135 Aquest dos factors, la 

rebaixa elèctrica i la pujada del preu de gas van aplanar el camí a una tecnologia 

que evolucionava dia a dia. Així, l’any 1935, el cost municipal de l’enllumenat 

elèctric era del 45 % del cost total de l’enllumenat públic de la ciutat; una dada 

destacada si tenim en compte que el 1914, aquest percentatge era només del 20 

%.136 La política de preus de les dues energies s’ha de situar dins dels efectes de la 

crisis carbonífera de la I Guerra Mundial i l’inici de la producció hidroelèctrica. 

Després, s’obriria un parèntesi en l’evolució d’aquestes dues energies, degut a la 

Guerra civil espanyola. 

 

L’any 1941, després d’acabar la lluita civil va ser una època de dures restriccions de 

tot tipus per a la societat reusenca, l’enllumenat de gas encara es resistia a l’avanç 

de l’electricitat, i malgrat que s’efectuaven algunes modificacions en la il·luminació 

pública de Reus, no totes van pretendre eliminar al gas com a element generador 

                                            
133

 Diari Las Circunstancias. Reus, 1 de setembre de 1899.  
134

 AHCR: Enllumenat. Substitució sistema bombetes 1922-1923, Actes Municipals. Any 1923-1924. Foli 93-
97 i Enllumenat púbic. Contracte del Servei 1945-1950.  
135

 AHCR: Enllumenat públic. Contracta amb Gas Reusense. Proyecto de instalación del mechero Auer en los 
faroles del alumbrado público. Any 1904 i Enllumenat. Substitució sistema bombetes 1922-1923. 
136

 AHCR: Llibre de despeses d’energia elèctrica,gas i carbó (1896-1936). 
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de llum. És el cas de l’adequació que es va realitzar al raval de Santa Anna.137 Però, 

per contra hi havia veus ciutadanes que demanaven una substitució de 

l’enllumenat de gas per l’elèctric per considerar-lo més eficient, encara que 

comerciants i veïns es van mostrar en contra per considerar que anava en contra 

dels seus interessos. Va ésser el cas del carrer de Sol i Ortega –avui carrer de 

l’Hospital -. L’avenç de la tecnologia elèctrica espanyola, respecte del gas, com al 

seu competidor en l’enllumenat, havia estat molt important des del començament 

del segle XX fins el 1936. Acabada la guerra, l’enllumenat elèctric encara mostrava 

dificultats i mancances qualitatives difícils de solucionar, degut a les penúries 

econòmiques de totes les institucions públiques i privades. Fins la dècada dels anys 

60, es va viure en una situació d’escassetat econòmica general de la societat. Ho 

demostra la instància dels veïns del raval de Santa Anna que, a l’any 1943, sobre la 

modificació de l’enllumenat, on exposaven que la il·luminació elèctrica era 

insuficient degut a una excessiva amplada del raval, degut a què els fanals estaven 

col·locats perpendicularment a les façanes dels edificis i estaven a massa distància 

els uns dels altres, per la qual cosa sol·licitaven una millora de l’enllumenat per 

mitjà de focus elèctrics degudament espaiats. L’Ajuntament va informar, als veïns i 

a l’empresa subministradora d’electricitat, que autoritzava “(...)la modificación de 

dicho alumbrado corriendo a cargo de los solicitantes los gastos de instalación que 

deberá sujetarse a los siguientes extremos: 

“(…) La instalación del alumbrado eléctrico en el Arrabal de Santa Ana de nuestra 

Ciudad, complementario del alumbrado de gas que en ella ya existe, lo formarán 

doce focos colocados en medio de la calle a una altura de unos seis metros 

separados de una distancia de 25 metros entre sí y procurando colocar frente a la 

entrada de cada calle que a ella afluyen un foco. 

Los mencionados focos irán suspendidos cada uno en un cable metálico apoyados 

en los edificios frente a los cuales serán colocados. La potencia de watios de cada 
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 AHCR: Enllumenat públic. Raval Santa Anna. Any 1941. Documents signats a Reus el 3, i 30 d’abril de 
1941 i a Barcelona el 28 d’abril de 1941.   
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foco será de 200 vatios. La instalación se hará en dos circuitos enlazando seis focos 

en uno y seis en otro. Los interruptores se colocarán juntos hacia la mitad de la 

longitud de la calle. (...)” 138 

 

L’electricitat volia ocupar totalment l’espai que des de feia quasi 100 anys ocupava 

el gas a Reus. El gas va tenir serioses dificultats per enfrontar-se a les embranzides 

tecnològiques i econòmiques de la indústria elèctrica. La batalla es decantava 

d’una forma irremissible cap a la victòria de l’electricitat sobre el gas en 

l’enllumenat públic. El gas, com ja feia des d’alguns anys, s’hauria de dedicar, en 

exclusiva, a altres aplicacions domèstiques, comercials e industrials. L’inici de la 

davallada final es va concretar amb la signatura del “Contrato de exclusiva para el 

servicio de alumbrado público y dependencias municipales, por electricidad, en la 

ciudad de Reus” que va entrar en vigor l’1 de juliol de 1943 i que va tenir una 

durada de cinc anys.139  En aquest contracte es van establir una sèrie de clàusules 

que haurien d’emmarcar la relació de l’Ajuntament amb Riegos y Fuerza del Ebro. 

La prestació d’aquest servei comprenia a més del subministrament elèctric, la 

conservació de la xarxa i la instal·lació de l’enllumenat públic sense el recanvi de 

les làmpades que s’inutilitzaren, així com de la neteja i de la pintura del seus 

aparells, globus i pantalles. L’objecte inicial i mínim del subministrament al qual 

feia referència aquest contracte era en base a un consum anual de 153.501 

kilowatts - hora. Per ampliar i elevar el rendiment de l’enllumenat públic actual, i 

d’acord amb el desenvolupament urbà de la ciutat, i per millorar l’aspecte 

ornamental de la seva instal·lació, s’havia realitzat un projecte tècnic, de comú 

acord, que comprenia les reformes indispensables de la instal·lació, les variacions 

d’intensitat i els emplaçaments d’algunes làmpades existents i l’augment del seu 

nombre. En aquestes reformes, es va preveure l’aprofitament dels 381 braços de 

l’antiga instal·lació de gas, adaptables al servei elèctric, es van substituir els fanals 
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 AHCR: Enllumenat públic Raval Santa Anna. Any 1943. 
139

 AHCR: Enllumenat públic. Contracte del Servei. Anys 1945-1950.  
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per un conjunt de doble pantalla reflectora, amb globus de cristall protector de la 

làmpada elèctrica. A més, s’havia de fer una instal·lació elèctrica per a l’enllumenat 

de reserva dels fanals de gas de les places de Prim, d’Espanya, de Catalunya, de 

l’avinguda del Generalíssim, dels ravals de Jesús, de Martí Folguera, de Robuster, 

de General Mola, de Sant Pere i de Santa Anna. D’aquest contracte, l’excepció van 

ser els 12 fanals – canelobres i els 184 fanals senzills que es trobaven a les places i 

als carrers anomenats abans.140 Segons el projecte, es va ampliar la potència de 

l’enllumenat públic elèctric en 19.105 wats, fins arribar als 85.780 wats.141 Aquest 

projecte es va realitzar en etapes marcades per l’Ajuntament, d’acord amb les 

seves possibilitats econòmiques, perquè havia d’aportar el 50 % de les despeses de 

l’execució d’aquest acord. Els preus van oscil·lar des de les 40 pessetes per 

làmpada de 25 wats/any, en cas que estigués encesa tota la nit, fins a les 640 

pessetes d’una làmpada de 400 wats. L’enllumenat de la via pública no tenia 

comptador i s’abonaria el seu import a un tant alçat, a tenor del nombre, potència 

i hores de servei de les làmpades de què constés la instal·lació. L’import anual 

considerat que s’hauria de satisfer l’Ajuntament pel servei de l’enllumenat públic 

inicial estava valorat en 61.400,40 pessetes. El preu del kilowatt/hora per 

l’augment de l’enllumenat, de manera transitòria, es va establir en 0,40 pessetes, 

mentre que el fluid que l’Ajuntament necessitava per a la Casa Consistorial i altres 

dependències municipals: escoles, mercat, escorxador,... es facturaria a 0,45 

pessetes el Kilowatt/hora consumit.142  

 

En un intent de col·laborar amb aquest contracte, l’Ajuntament es va 

comprometre a no augmentar les tarifes dels drets i arbitris, que tenien fixats al 

pressupost municipal, que gravaven la producció, la transformació, la transmissió, 

la distribució i la venda de l’electricitat. A més, pels treballs d’ampliació i de 

reforma de la instal·lació prevista al projecte tècnic, quedava exempta del 
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 Ídem. 
141

 A l’any 1943, la potència de l’enllumenat elèctric era de 66.675 wats. Ídem. 
142

 L’import del kilowatt – hora consumit es rebaixaria, posteriorment, a 0,35 pessetes. Ídem.  
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pagament dels drets que per obertura de rases, estesa de cables, col·locació de 

suports i altres elements quedaven recollides a les Ordenances fiscals. 

L’Ajuntament va autoritzar la col·locació de suports i braços en edificis i finques de 

la seva jurisdicció i van procurar les diligències administratives per l’obtenció 

d’aquesta classe d’autoritzacions en les finques de propietat particular. Les línies i 

cables que constituïen la xarxa de l’enllumenat públic eren propietat de la 

companyia adjudicatària, així com també ho eren les connexions i aparells de la 

seva instal·lació; com a propietari s’havia de fer càrrec del manteniment de la 

xarxa i dels seus elements. També, era responsable dels danys que es poguessin 

produir per deficiències de capacitat o de resistència, de qualitat o d’emplaçament 

dels conductors i de tot el material que afectés el servei. El corrent de 

subministrament de l’enllumenat es facilitaria a 125 volts. Aquest contracte havia 

d’estar a les prescripcions de la llei de 14 de febrer de 1907, sobre la protecció de 

la Indústria Nacional i a les disposicions complementaries de la mateixa. La 

legislació espanyola sobre l’energia elèctrica no havia evolucionat des de feia 

dècades, quan la tecnologia elèctrica, evidentment, no era la mateixa dels seus 

inicis. Els contractes, a la fi, eren els que havien regulat, en la seva major part, els 

aspectes tècnics que es van donar en el  desenvolupament de l’electricitat. El 

contracte, una vegada acabat el seu termini, es considerava prorrogat pel temps 

necessari per a la nova adjudicació del servei.143  

 

Com s’indicava al contracte, s’havia realitzat un projecte tècnic en base a les dades 

presentades per Riegos y Fuerza del Ebro, el 1941, on es va determinar que el 

nombre de làmpades de 25 watts i de focus de 400 watts que havien d’enllumenar 

tota la nit, havien de ser 465 i 3, respectivament.144 El nombre de focus projectats 

perquè enllumenessin la primera mitja nit eren 16 de 100 watts, 107 de 200, 81 de 

                                            
143

 Ídem. 
144

 Suposava un servei d’unes 4.000 hores a l’any, o sigui, unes 11 hores diàries que representaven un 
consum anual de 50.500 kilowatts/hora. Ídem. 
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300 i 56 de 400 watts.145 El nombre de 266 làmpades de 25 watts havien d’estar 

encesos durant la segona mitja nit.146 S’admetia, a més, el consum d’uns fanals que 

havien de lluir durant 30 minuts a partir de l’inici de la segona mitja nit, per tal de 

donar una bona il·luminació als voltants de l’estació de tren i dels hotels de la 

ciutat, degut a l’arribada tardana i la sortida de matinada d’alguns dels trens.147 En 

definitiva, el consum anual de tot el sistema d’enllumenat públic elèctric de la 

ciutat havia de ser de 183.223,25 kilowatts/hora. També, aquest estudi va 

determinar els elements necessaris per tenir una instal·lació elèctrica adequada a 

la ciutat. De tal manera que estipulava que per una longitud total dels carrers 

compresos dins de la zona urbana de Reus, que era de 29.480 metres, s’havien de 

col·locar 1.474 aïlladors, tenint en compte que calia situar-ne un a cada 20 metres. 

Aquests aïlladors, conjuntament amb els 83 pals elèctrics, eren la infraestructura 

necessària per suportar el sistema de cables elèctrics de la ciutat. L’Ajuntament de 

Reus, a través del seu Enginyer municipal, va catalogar el cost del fluid elèctric 

projectat com de molt elevat i que calia rebaixar-lo perquè pogués ser acceptat. Es 

va arribar a l’acord d’una reducció de l’horari d’enllumenat, de tal manera que el 

contracte signat l’any 1943 va determinar, com ja hem vist anteriorment, com 

objecte inicial i mínim, el consum anual per al futur de 153.501 kilowatts/hora.148 

 

Després de la signatura del contracte elèctric del 1943, el declivi de l’enllumenat 

públic de gas era un fet i amb el temps no faria altra cosa que créixer. Gas 

Reusense, com totes les companyies de gas, va trobar altres aplicacions que van 

fer que l’empresa, enlloc de caure en la melangia dels temps passats, ressorgís 

amb un esperit nou, en incrementar les accions comercials sobre el mercat 

domèstic: les cuines i l’aigua calenta sanitària (els escalfadors i les calefaccions).  

                                            
145

 Es considerava que la duració anual, d’aquest enllumenat, seria de 1.625 hores anuals, una mitjana 
aproximada de 4,5 hores al dia, el que comportaria un consum de 113.262,5 kilowatts/hora. Ídem. 
146

 El consum horari seria de 6.650 watts – hora. La duració anual d’aquest servei suposava 2.375 hores, una 
mitjana de 6 hores i mitra diàries, i amb un consum anual total de 15.793,75 kilowatts/hora. Ídem.  
147

 El consum anual anual d’aquests focus era de 3.667,60 kilowatts – hora. Ídem. 
148

 Ídem. 
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Foto CIMIR: Il·luminació elèctrica en les places de la Llibertat i del Pintor Fortuny, al voltant de l’any 1950. 

 
L’any 1948, l’enllumenat públic elèctric a Reus ja era el sistema més important. Hi 

havia 762 llums elèctriques amb una potència de 64.700 bugies i amb un consum 

anual de 137.261 Kilowatts/hora. De l’enllumenat públic de gas, només quedaven 

87 llums, amb una potència de 14.800 bugies, que representaven un 18,6 % del 

total de la potència utilitzada. El consum anual de gas de l’enllumenat era de 

24.308,51 m3. Quan al nombre de punts de llum, el gas significava poc més del 10 

% del total de llums instal·lades als carrers de la ciutat. A més, Gas Reusense es va 

trobar  que  l’Ajuntament  va  rescindir el contracte i  que  havia  d’esperar  fins a la 
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signatura d’un nou acord.149 El fet que en el sistema mixt d’enllumenat públic, 

l’electricitat tardés tant de temps en imposar-se es va deure a les causes següents: 

l’aparició del bec d’incandescència Auer que va millorar les prestacions lumíniques 

del gas; l’elevat cost econòmic del canvi de sistema al qual no podia fer front 

l’Ajuntament, perquè havia de conjugar economia amb eficàcia; l’esclat, més tard, 

de la Guerra civil, que va generar la debilitat de totes les institucions públiques i 

privades i les restriccions elèctriques posteriors. L’any 1950, la il·luminació 

elèctrica gairebé era total a la ciutat i l’esplendor que durant quasi un segle va 

significar l’enllumenat públic de gas va quedar enrere. L’avenç de la tecnologia de 

l’enllumenat públic elèctric va arraconar la tecnologia del gas, malgrat les seves 

reticències. 

 

En aquesta situació l’any 1954, Gas Reusense, amb el suport de Catalana de Gas y 

Electricidad, va iniciar el projecte d’il·luminació a pressió de les places de Prim i 

d’Espanya - ara plaça del Mercadal -, va ser l’últim intent de posposar el final de 

l’enllumenat públic a gas. L’any 1955, es va il·luminar amb aquesta nova tecnologia 

però l’èxit del projecte va ser efímer només va sobreviure uns 10 anys.150 Després 

l’electricitat també va il·luminar aquestes dues emblemàtiques places. La 

tecnologia, l’eficiència i el cost d’aquesta energia s’havia imposat al gas. L’any 

1965, amb el desmantellament del sistema de gas a pressió, els últims vestigis de 

l’enllumenat públic de gas a la ciutat de Reus van desaparèixer. 
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 AHCR: Estadística sobre serveis municipalitzats. Anys 1949. 
150

 AHCR: Enllumenat públic a gas a pressió. Any 1954 i Enllumenat públic. Serveis Tènics 1955–1958.  
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10. GAS REUSENSE I L’ELECTRICITAT: UN NEGOCI DE CURTA DURADA 

(1898 – 1912).  

 

Les empreses de gas, com Gas Reusense, davant de la irrupció de l’electricitat al 

mercat energètic van haver d’adaptar la seva filosofia empresarial, per o bé unir-se 

a la nova energia o bé combatre-la amb decisió. Gas Reusense, com abans havia 

fet La Catalana de Gas, va decidir entrar al mercat elèctric per tal de mantenir el 

seu monopoli energètic a la ciutat i no perdre res de la quota del mercat  tant 

públic com privat.  Però no va ser possible, veure’s lliure de competidors, perquè 

una altra iniciativa empresarial, l’Electra Reusense, es situaria, com ja hem vist 

abans, a la ciutat. La transformació de l’estructura empresarial i econòmica de Gas 

Reusense es va haver de realitzar en un curt termini de temps per tal d’absorbir el 

canvi tecnològic. Es va crear una petita central i una limitada xarxa de distribució, 

degut a la parcial concessió municipal, per tal de subministrar i gestionar el servei 

de l’enllumenat públic i privat. La producció elèctrica, a Gas Reusense, va existir 

fins que es van adonar que no podien assumir l’embranzida de la indústria 

elèctrica i que per tant havia de consolidar, encara més, els seus fonaments com 

indústria de gas, mantenir l’enllumenat públic i introduir-se progressivament en 

més llars reusenques. La gran inversió realitzada per a crear un sistema eficaç 

d’energia elèctrica no va compensar ni amb els beneficis, que eren irrisoris quan ni 

havien, ni amb les possibilitats de creixement, a causa de la divisió de les 

concessions. L’empresa tampoc va ser capaç de destinar més diners a les 

innovacions continues en la producció elèctrica i en especial, l’hidroelectricitat.  

 

La irrupció de l'electricitat en el mercat energètic va ser un fet extraordinari i va 

succeir que, al contrari del que va ocórrer amb les fàbriques de gas, la creació 

d'empreses elèctriques es va convertir en un fet habitual en els últims anys del 

segle XIX i primers del XX. La part elèctrica de Gas Reusense va ser una 

conseqüència d’aquest interès per l’electricitat i es va sumar a la proliferació 
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d’iniciatives. Segons l’Estadística de Fábricas de alumbrado: “(...) existían en 

España en el año 1901 Fábricas de gas en número de 79, que produjeron 

136.853.231 metros cúbicos de gas. 

La provincia en que había más Fábricas era la de Barcelona que contaba 20, 

siguiendo Tarragona y Cádiz con siete, y Gerona y Baleares con seis. No hay 

ninguna fábrica en 19 provincias. 

(...) Las Fábricas de electricidad existentes en dicho año último ascendían a 961, 

con 1.348 dinamos, que producían kilowats 42.248.656 por hora. 

La provincia en que también hay más Fábricas de esta clase es Barcelona, que 

cuenta con 266, y siguen por este orden Gerona, con 64; Zaragoza, 41; Oviedo, 37; 

Valencia, 35; Alicante, 33 y Madrid, 30. 

No hay ninguna provincia en que deje de haber más de una Fábrica de luz eléctrica. 

Por orden de importancia de la producción de electricidad están: Madrid; que 

produce dos veces más que Barcelona; Zaragoza, Salamanca, Valencia, Valladolid, 

Gerona, Málaga, Sevilla y Granada. (...)” 
1
 L’increment d’aquestes empreses 

elèctriques es va fer a un ritme espectacular; de tal manera que l’any 1902, el 

nombre de fàbriques elèctriques havia crescut més d’un 23 %, mentre que la 

producció va oferir un increment més limitat, el 13%.2 Aquesta tendència 

continuaria en les dècades següents.3 Amb la gran proliferació d’iniciatives 

elèctriques, molt aviat, es va produir un procés de concentració d’empreses, 

encara que apareguessin a les estadístiques com a iniciatives individuals. Però la 

concentració de capitals, envers a la indústria elèctrica fou beneficiosa per a les 

ciutats, on el capital local no va poder crear una infrastructura elèctrica, així, la 

                                            
1
 Diario de Reus, 21 de desembre de 1902. 

2
 En nombre d’empreses elèctriques a Espanya, el 1902, era de 1.188 i la producció de 47.956.051 

kilovatios/hora. Les fàbriques productores de gas havien descendit fins a les 77. Estadísticas del impuesto 

sobre el consumo de luz de gas, electricitat y carburo de calcio, 1901-1921. 
3
 El 1920-21 les fàbriques de gas ja s’havien reduït fins a les 55 mentre les d’electricitat s’havien 

incrementat fins a les 2.732 fàbriques. La producció d’electricitat entre el 1901 i el 1921 s’havia multiplicat 
per 5,4 mentre que la del gas s’havia reduït a menys de la meitat. Ídem. 
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Sociedad Hidro-Eléctrica del Ebro, el 1908, va realitzar gestions per fer realitat la 

instal·lació de la llum elèctrica a Tortosa i a la seva comarca.4 

 

A Gas Reusense li va ésser impossible mantenir l’empresa elèctrica creada el 1898 

més enllà de l’any 1912 quan les noves necessitats tècniques i empresarials la van 

sobrepassar. Ja des del començament de la seva activitat elèctrica, es van 

detectaren les limitacions que oferia el mercat, la impossibilitat d’expansió 

geogràfica i les mancances estructurals que l’havien de condemnar en un futur 

pròxim a la seva desaparició. Així des d’un bon inici la direcció de l’empresa, el 

1899, va estudiar la idea d’estendre el servei elèctric als voltants de Reus i portar el 

fluid a la població de Riudoms. Per tal de realitzar aquest projecte d’expansió, es 

va visitar el riu Glorieta, al terme municipal d’Alcover, per intentar l’aprofitament 

hidràulic per a la producció elèctrica.5 Però aquesta iniciativa no va reeixir, les 

inversions que s’hi havien de realitzar, s’escapaven de les possibilitats d’una 

indústria local.  

 

La tecnologia que havia d’imperar en el futur, i que ja existia en altres indrets, feia 

impensable acollir la idea d’una continuació i d’una ampliació de les perspectives 

en el sector elèctric. La producció hidroelèctrica no estava a l’abast d’una empresa 

que es trobava davant de la limitació del recursos hídrics del territori; l’aigua era 

una matèria primera barata, però inexistent en quan a cabals i salts. L’altre opció 

de futur immediat que existí per a la producció d’electricitat, les grans centrals 

tèrmiques, era inviable degut a la limitació dels capitals i dels mercats i a les 

limitacions tècniques per transportar electricitat a llargues distàncies del punt de 

producció. Aquestes dificultats en el transport d’una energia que no es podia 

emmagatzemar solament podien ser salvades per una forta inversió econòmica 

que havia d’estar acompanyada per un consum elèctric constant que no 

                                            
4
 Diario de Reus, 22 d’agost de 1908. 

5
 BANÚS SANS. Josep: Gas Reusense 1854-1954. Pàg. 23-24 
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malbaratés els excedents. A més, amb uns beneficis molt limitats degut a una 

competència ferotge en un mercat reduït, una inversió tecnològica que no es 

podia amortitzar abans que ja quedés obsoleta i el deute crònic del principal client, 

l’Ajuntament, que no aconseguia tenir al dia els pagaments, van dificultar força 

l’acumulació de capitals que s’haurien pogut reinvertir en la mateixa indústria i les 

seves infrastructures. Al quadre següent es pot observar com el negoci elèctric  de 

Gas Reusense amb l’ajuntament de Reus era deficitari fins al límit d’arribar a no 

compensar ni tan sols la producció. 

 
Dades extretes de diverses fonts.

6
 

 

Així, Gas Reusense, necessitava un replantejament de l’activitat davant les noves 

necessitats tècniques i empresarials que es presentaven. Aviat, va abandonar la 

producció elèctrica per centrar-se en el mercat del gas. Davant aquesta situació, 

Gas Reusense va vendre la Central d’electricitat i les seves concessions, el 10 de 

juny de 1912, a l’empresa Energía Eléctrica de Cataluña S.A.7 Per tornar al negoci 

únic del gas es va haver modificar el capital social de l’empresa, que es va reduir en 

                                            
6
 AHCR: Llibre de despeses d’energia elèctrica, gas i carbó. Anys 1896-1936; Hisenda. Reclamació de Gas 

Reusense  per consum de gas i electricitat. Any 1900; Actes Municipals. Any 1908 i AHT: Declaració Balanços. 

Anys 1902-1905. 
7
 L’escriptura pública de la venta es realitzà davant el Notari Antonio Solo i Castaños a la ciutat de Reus. 
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un 50 %  i va tornar a tenir el mateix capital social que abans de la irrupció 

elèctrica. Així, el capital va passar d’1.250.000 pessetes8 a 625.000 pessetes,9 amb 

un desemborsament als accionistes de 250 pessetes per acció.10 El valor de les 

2.500 accions existents, va passar de les 500 a les 250 pessetes. El retorn a la 

meitat del capital social va comportar, inevitablement, un canvi en l’estructura 

social i industrial, així com la redefinició d’objectius futurs en un moment que el 

mercat energètic era del tot emergent i on sovintejaven les activitats sobre les 

aplicacions del gas i de l’electricitat que es presentaven davant de la societat 

reusenca com a models d’un major benestar. Era el moment del “boom” dels 

productes energètics diversos.11  

 

Però les convulsions empresarials del mercat energètic espanyol van ser una 

constant, a diferència del que passava en altres països europeus. La mort 

prematura de les primeres iniciatives locals en el món elèctric va ser freqüent a 

tota Catalunya i a Espanya. La concentració de les empreses elèctriques es va 

produir a partir de les primeres dècades del segle XX, quan es va consolidar 

l’energia hidroelèctrica. Al mateix temps que es va produir l’adquisició de la part 

elèctrica de Gas Reusense, per part d’Energía Eléctrica de Cataluña, també Riegos 

y Fuerza del Ebro va assimilar la Electra Reusense i poc després els actius d’Energía 

Eléctrica de Cataluña van passar a mans de Riegos y Fuerza del Ebro. El 12 de juliol 

de 1912, Gas Reusense i la companya Energia Eléctrica de Cataluña van enviar una 

                                            
8
 El 1889, davant la creació d’una nova activitat dins l’empresa, la generació i distribució de l’electricitat, 

s’havia acordat, per unanimitat, un augment del capital social de la companya fins a les 975.000 pessetes. 
Es tractava de triplicar el capital inicial de la societat.  AGN: “Escritura de aumento de capital, prórroga y 

reforma de Estatutos de la sociedad anónima Gas Reusense”. Notari Juan Carpa y Calbó. Reus, 21 de març 
de 1901. 
9
 AHT: Balanços Gas Reusense. Any 1912.  

10
 Les accions ja no eren les originaries de l’empresa ja que els 1.950 primers valors eren de l’emissió feta el 

1 de maig de 1890 i la resta del 550 títols d’una emissió executada el 1 de juny de 1901. AGN: “Escritura de 
reducción de capital de la sociedad anónima domiciliada en Reus, Gas Reusense, autorizada por D. Antonio 

de Solo i de Castaños”. Còpia escriptura. Reus, 5 de juliol de 1912. 
11

 Apareixien sovint anuncis, en els mitjans públics, d’aparells per el consum de gas i electricitat. Així, Jaume 
Segarra del carrer de Sant Joan, 12-14 venia làmpades OSRAM i estufes per gas i electricitat. S’anunciaven, 
també, motors a gas pobre per aspiració amb els seus gasògens: motors alemanys, que segons es publicava, 
havia venut més de 100.000 unitats. Diario de Reus. Any 1912. Reus, 25 de gener de 1912. 
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instància a l’Alcalde de Reus, on li van comunicar el traspàs entre les dues 

societats: “(...) Que por escritura autorizada por el Notario de Reus D. Antonio de 

Solo y Castaños, con fecha 10 de los corrientes mes y año la S.A. Energía Eléctrica 

de Cataluña ha comprado a la S.A. denominada “Gas Reusense” domiciliada en 

esta Ciudad, sus bienes y derechos sin limitación de ninguna clase; entre los cuales 

figuran todas las concesiones administrativas y contratos privados, de suministro 

de fluido eléctrico a establecimientos públicos, industriales, mercantiles y a 

particulares y los permisos, derechos y autorizaciones anejos a las referidas 

concesiones.  

En dichas concesiones y derechos se encuentran otorgadas por este Excmo. 

Ayuntamiento a la S.A. “Gas Reusense” con fechas 8 de Octubre de 1898, 

autorización para construir dentro de esta Ciudad una fábrica de electricidad y 

para ejecutar obras de tendido de cables subterráneos y líneas aéreas por las calles 

de Reus y su término municipal destino a alumbrado y fuerza motriz, según 

acuerdo municipal de 30 de Septiembre del mismo año 1898; y la fecha de 8 de 

abril de 1899, escritura autorizada por el Notario D. Antonio de Solo en virtud de la 

adjudicación al Gas Reusense de la subasta pública de iluminación por la 

electricidad de varias calles y plazas de la ciudad de Reus, concediéndole y 

adjudicándole dicho servicio de alumbrado público, modificado por acuerdo del 

mismo Ayuntamiento de 6 de Mayo de 1910 (...)” 

“(...) SUPLICANDO a V.E. se sirva prestar su superior aprobación de las 

transferencias de que se ha hecho mérito, de los derechos, concesiones y contratas 

(...).
12

 Dies més tard, el mateix notari va certificar que s’havia produït aquesta 

compra – venda entre el representants de Gas Reusense, Josep Ferrer i Folch i Pere 

Freixa i Martí, i com representant d’Energía Eléctrica de Cataluña, Eugenio 

Maëder. L’Ajuntament va aprovar el traspàs i la venda el 8 de novembre de 1912. 

 

                                            
12

 AHCR: Enllumenat. Traspàs del servei de Gas Reusense a la Cia. Energia Elèctrica de Catalunya.  
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La venda de la part elèctrica era del tot necessària si tenim el compte la relació 

entre els beneficis obtinguts amb la venda d’electricitat i la inversió que es 

necessitava per generar-los. Amb els números de l’empresa a la mà, queda clar, 

que el negoci elèctric havia estat nefast per a Gas Reusense. Encara que la venda 

de la central elèctrica, va incidir en el compte de resultats, aquest fet no va afectar 

d’una manera especial a la salut econòmica de la societat. Així, els resultats de Gas 

Reusense, si comparem exercicis anteriors i posteriors a la venda, van baixar un 28 

%.13 Mentre que en aquest mateix període, el valor de l’immobilitzat de la societat 

es va depreciar un 63 %, dit d’una altra manera, la inversió en la fàbrica i les 

instal·lacions elèctriques havia significat una aportació de recursos que doblava el 

valor de la fàbrica de gas i la seva infrastructura de distribució.14 A més, la 

producció d’electricitat va generar un augment dels recursos humans, de tal 

manera que amb la fàbrica elèctrica en funcionament la plantilla de Gas Reusense 

de l’any 1909, era de 53 treballadors mentre que l’any 1919, desprès de la venda 

de la central elèctrica, el personal de l’empresa es va reduir a 39 treballadors. El 

cost d’aquest 26 % més de la plantilla no es va veure reflectit amb els resultats de 

l’explotació, es a dir, la relació beneficis - treballador era inferior a la generada 

amb la producció de gas.15 Aquesta relació deficitària, entre la inversió i els seus 

guanys, desaconsellava continuar amb un negoci en constant evolució tecnològica.  

 

 

 

 

 

                                            
13

 El 1910, els beneficies de l’empresa eren de 87.526,23 pessetes, el 1911, van ser de 87.546,14 pessetes 
mentre que el 1913 foren de 62.500 pessetes i el 1914 de 63.149,82 pessetes. AHT: Balanços Gas Reusense. 

Any 1910-1914. 
14

 El 1910  el valor total del material de la societat (aparells, maquinària de la fàbrica, canonades, línies,...) 
era de 832.673,62 pessetes, el 1911 de 1.118.586,18 pessetes mentre que el 1914 era de 414.063,46 
pessetes. AHT: Balanços Gas Reusense. Any 1910- 1914. 
15

 AHCR: Junta de Reformes socials. Relació de fabricants, indústries i nombre d’obres, 1909 i Junta de 

Reformes socials. Cens patronal, 1919. 
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AHT: Declaració balanços de Gas Reusense. 
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De fet, els beneficis que produïa la comercialització de gas eren iguals, abans 

d’entrar el negoci elèctric, que els generats en el millor exercici en que, Gas 

Reusense, subministrava les dues energies. La poca rendibilitat va ser la causa de 

l’abandonament d’aquesta línia de negoci energètic i de la concentració dels 

esforços en l’activitat gasista per la qual havia estat creada l’empresa. La 

impossibilitat d’expansió i el repartiment del mercat elèctric reusenc, també van 

contribuir a la venda de la part elèctrica. Tanmateix van aparèixer iniciatives molts 

poderoses econòmicament i d’un gran poder tecnològic que van fer inviable 

qualsevol altra aventura de petita envergadura. Des de l’inici de la seva activitat les 

petites empreses que es van dedicar a la implantació de la tecnologia elèctrica, van 

estar exposades a la inestabilitat del nou mercat energètic. Les polítiques 

empresarials de les primeres empreses foren diverses, i s’han d’incloure les que 

van néixer només per situar-se dins del mercat energètic. Dins d’aquest context, hi 

van haver empreses que es van dedicar a aconseguir situar-se al territori 

mitjançant les concessions municipals i que poc després van abandonar aquestes 

polítiques en nom d’un tercer. D’aquesta forma va aparèixer Electra Reusense, que 

va rebre de Josep Coca el traspàs dels drets i obligacions de l’adjudicació de la 

segona part de la subhasta, realitzada a Reus per a l’enllumenat públic per mitjà de 

l’electricitat.16 Amb aquest traspàs, la missió de l’empresa Latieule i Coca havia 

acabat.  

 

La rendibilitat econòmica, també, es va veure agreujada, així mateix, per la forta 

competència entre les companyies subministradores, que va obligar a un gran 

sacrifici de les empreses en benefici dels consumidors. D’aquesta manera Gas 

Reusense, el 1899, va acordar una política de rebaixa del preu de l’electricitat en 

un context de lluita aferrissada. Aquesta rebaixa de preus va fer que s’autoritzés a 

estipular contractes per sota de la tarifa establerta. Es varen admetre serveis 

                                            
16

 El director de l’Electra Reusense era Javier García Julián. AHCR: Actes Municipals 1899. 25 d’agost de 

1899. Foli 372-373. 
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elèctrics per 5 anys a 1,50 pessetes mensuals, per a les làmpades de 5 bugies i a 

2,25 per les de 10 bugies, a més es van fer instal·lacions gratuïtes per a la primera 

làmpada i una commutació a 6, 8 o 10, pessetes segons ho estipulés 

l’Administrador.17 Aquesta política de preus elèctrics va fracassar perquè es va fer 

insostenible per una empresa de pocs recursos econòmics que van limitar el seu 

desenvolupament. Des d’aquest moment i amb l’electricitat com un competidor 

energètic molt definit, Gas Reusense va haver d’afrontar la pèrdua de l’exclusivitat 

del mercat energètic de la ciutat, la qual cosa va fatigar l’esperit amb què s’havia 

introduït al mercat elèctric. Però, l’empresa gasista tenia l’obligació de superar 

aquest fracàs, si volia sobreviure a la dualitat energètica que s’havia creat a la 

ciutat, de manera que havia d’apostar, amb més força que mai, per la qualitat del 

producte pel qual havia nascut Gas Reusense.  

 

Mentre va durar l’activitat elèctrica de les dues empreses locals, Gas Reusense i 

Electra Reusense, el millor client d’ambdues empreses va ser l’ajuntament de Reus 

que havia acordat les concessions de l’enllumenat públic elèctric. A la gràfica 

següent es poden veure els ingressos percebuts per aquest servei de cadascuna de 

les empreses que il·luminaven els carrers de Reus i es poden observar les baixes 

quantitats que significaven per a unes iniciatives innovadores creades per donar 

resposta a una tecnologia de futur: 

                                            
17

 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense 1854-1954. Pàg. 23. 
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Gràfica del període de subministrament elèctric de les dues empreses locals.

18
  

 
La infraestructura creada en aquests tretze anys de subministrament per Gas 

Reusense, es va realitzar a partir del capital de la burgesia local, que ja no tenia la 

capacitat d’involucar-se en iniciatives més àmplies, tant des d’un aspecte 

tecnològic com geogràfic. Electra Reusense, una empresa creada amb capital 

extern, però que també era insuficient per competir davant dels capitals 

estrangers, que a partir del 1912 van desembarcar al mercat energètic català i 

espanyol, on va adquirir totes les petites iniciatives elèctriques. Els moviments de 

la industria elèctrica va permetre la concentració de capitals i d’empreses per tal 

de fer front al canvi en l’escala de la producció d’energia, perquè va entrar en 

escena la hidroelectricitat. Dins d’aquest context, l’entrada de capital estranger va 

permetre el procés d’absorció de les petites indústries elèctriques, la política 

d’expansió i d’augment del mercat.19 La nova tecnologia era, gairebé en la seva 

totalitat, estrangera, i aquesta dependència amb l’exterior van convertir 

                                            
18

 El pagament de l’any 1912 no va ser complet perquè les dues empreses va ser absorbides durant 
l’exercici. En el tram final de la gràfica, la fluctuació és important, degut al deute municipal. AHCR: Llibre de 

despeses d’energia elèctrica, gas i carbó. Anys 1896-1936.  
19

 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. 1841-1933. Pàg. 352. 
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l’electricitat en un negoci i un procés energètic que quedava lluny de les 

possibilitats de Gas Reusense. Es van practicar estratègies energètiques per 

englobar diversos productes amb un cert valor dins del mercat, però per participar 

en la estratègia el capital social d’una empresa de gas, com la de Reus, era del tot 

insuficient.20 En la producció elèctrica d’origen tèrmic, el carbó com a matèria 

primera, també, va ésser cobejat per les empreses d’energia de gran envergadura 

com Catalana de Gas y Electricidad, que l’any 1923, va adquirir gran part del 

capital de l’empresa Carbones Asturianos.21 Per Gas Reusense, una operació 

d’aquesta envergadura, també, era del tot impensable. A partir de l’any 1913, per 

a Gas Reusense, el mercat de l’electricitat només va existir com un rival important 

que afectava el seu producte energètic i la seva economia. La concreció en una 

sola activitat, fins aquells moments més rendible, va fer que l’empresa fugís de les 

contradiccions que produïa lluitar amb dues energies per un mateix mercat. A més, 

tornava a una energia de la qual era l’únic gestor en el territori i de la qual, encara, 

conservava certs privilegis. Un producte sense competència en sí mateix. 

 

La concentració de recursos i de capitals va proporcionar la possibilitat d’afrontar,  

com succeí amb Energia Eléctrica de Cataluña, projectes elèctrics de gran volada 

que van anar més enllà de l’àmbit de la ciutat de Reus, projectes globals que 

podien intercomunicar diferents ciutats del Camp de Tarragona, per tal de 

estabilitzar i donar continuïtat a una energia en constant expansió. Així, els 

projectes que engegà d’immediat, després de la compra de la part elèctrica de Gas 

Reusense el juny de 1912, no estaven a l’abast de l’empresa reusenca ni de la resta 

de petites empreses elèctriques tarragonines. Amb el panorama elèctric més 

definit, el mateix novembre de 1912, la societat Energía Eléctrica de Cataluña va 

                                            
20

 “(...) En 1913 también, La Catalana de Gas y Electricidad adquirió el control de La Energia S.A., de 

Sabadell, (...). A esta absorción seguirían la de la Eléctrica del Cinca, en 1919, y la de Saltos del Ter, el mismo 

año. Todas esas adquisiciones deben valorarse como la clara expresión de la voluntad empresarial por 

conseguir el control no sólo del consumo de gas sino de cualquier energía que mostrase su eficiencia, como 

era el caso de la electricidad. (...)” Ídem: Pàg. 353. 
21

 Ídem. 
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sol·licitar a l’ajuntament de Reus l’ampliació de la xarxa de distribució de força i 

enllumenat de la ciutat: una línia aèria trifàsica de 11.000 volts des de la central de 

la carretera de Castellvell a la fàbrica dels Puig i Wiechers, amb una derivació a la 

fàbrica dels Srs. Bonet en la zona de la travessia de Reus i Salou. Aquest projecte es 

basava en la major competitivitat de l’energia elèctrica en la generació de força 

per a la indústria i en que amb aquesta línia cediria energia, a bon preu, a 

l’enllumenat.22 El desembre del 1912, va demanar establir dues línies de transport 

d’energia elèctrica d’11.000 volts de corrent trifàsica, des de Puig Perafort a Valls, i 

una altra de Reus, des de la fàbrica del gas, fins a Vilaseca. També, va demanar, el 

gener de 1913, l’autorització per a la instal·lació de dues línies. Una de molta més 

envergadura, entre Vilafranca del Penedès i Perafort; una línia de transport d’Alta 

Tensió de 80.000 volts acompanyada d’una línia telefònica de servei. La segona 

línia havia de subministrar energia des de la central transformadora de Perafort a 

Tarragona i a Reus, amb una tensió d’11.000 volts, energia que arribava a Perafort 

des de la central de la Casa Barba de Terrassa.23 Aquestes grans obres elèctriques 

tan sols podien haver viscut en l’imaginari de Gas Reusense. L’única societat 

gasista que va poder competir durant molts anys amb altres grans empreses, 

exclusivament, elèctriques va ser l’empresa barcelonina Catalana de Gas y 

Electricidad. 

 
Detall dels suports de porcellana que sustentaven els cables elèctrics  

en el projecte de subministrament a la fàbrica Puig y Wiechers. 

                                            
22

 AHCR: Enllumenat. Sol·licitud ampliació de xarxa 1912. Butlletí Oficial de la Província 12 de novembre de 
1912 i Projecte línia d’Alta Tensió, 1912.  
23

 Ídem.: BOP, 14 de desembre de 1912 Núm.: 297 i BOP, 9 de gener de 1913 Núm.: 8. 
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Dibuix d’un dels 59 pals elèctrics, amb suports de porcellana, del projecte Puig y Wiechers.

24
 

  

De fet el moviment empresarial en el sector elèctric produïa vertigen, de tal 

manera que el peix més gran es menjava al peix més petit i quan aquest peix gran 

encara tenia la seva última menja a la boca, ja era deglutit per un altre peix de 

molta més dimensió. Així, va ser com la fàbrica elèctrica i els drets de Gas 

Reusense només van estar un any en mans d’Energía Eléctrica de Cataluña, perquè 

el juliol de 1913, tot va passar a mans de Riegos y Fuerza del Ebro, que en aquells 

moments havia comprat l’altra empresa elèctrica de Reus, l’Electra Reusense.25 La 

                                            
24

 Detalls dels plànols del projecte d’ampliació de la xarxa elèctrica. Ídem. 
25

 AHCR: Enllumenat. Traspàs de la concessió del servei d’enllumenat públic, 1913. Instància de “Riegos y 

Fuerza del Ebro” y “Energía Eléctrica de Cataluña, S.A.” Barcelona, 15 de juliol de 1913 i acord entre la Cia. 
Riegos y Fuerza del Ebro S.A. i la Cia Electra Reusense, S.A. Reus, 1 d’agost de 1913.  
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comunicació a l’Ajuntament d’aquest acord, es va fer amb termes següents: “(...) 

La Sociedad Anónima “Riegos y Fuerza del Ebro”, domiciliada en Barcelona, Plaza 

Cataluña, 2, y en su nombre y representación Don Asa White Kenney Billings de una 

parte, y de la otra la “Energía Eléctrica de Cataluña, S.A.”, domiciliada en la propia 

ciudad de Barcelona, calle Diputación nº 250, y en su nombre y representación Don 

Jorge Bremond y Don Carlos Isler, a V.S. atentamente exponen y dicen: 

Que la “Energía Eléctrica de Cataluña, S.A.” ha cedido y traspasado a “Riegos y 

Fuerza del Ebro, S.A.” todos los derechos que dimanan y pueden dimanar de la 

concesión a la Sociedad “Gas Reusense” hecha por el Ayuntamiento de su digna 

presidencia para el alumbrado eléctrico de una parte de esta población, concesión 

comunicada a aquella entidad en oficio de 11 de Mayo de 1910, la cual fue 

transferida a la “Energía Eléctrica de Cataluña, S.A.” dando cuenta de ello al 

Ayuntamiento de su digna presidencia con anterioridad a esta fecha. 

Por ello ambas Sociedades a V.S. acuden y SUPLICAN, se sirva tener a la Compañía 

“Riegos y Fuerzas del Ebro, S.A.” por repuesta en el lugar y derecho de la “Energía 

Eléctrica de Cataluña, S.A.” a los efectos de la concesión de alumbrado público 

otorgado anteriormente a la Sociedad “Gas Reusense”, así como en todas las 

consecuencias que la mencionada concesión se deriven (...)” 

 

La hidroelectricitat com a nou sistema de generació elèctric van oferir una major 

producció a un millor preu i va condemnar, definitivament, les centrals tèrmiques 

de Gas Reusense i l’Electra Reusense, que el 1912, ja s’havien convertit en una 

tecnologia antiga. Era el final de la primera fase d’implantació elèctrica, el de la 

producció tèrmica del fluid, i l’inici d’una segona fase, la de la hidroelectricitat.26 

Aquest procés d’articulació del sistema elèctric espanyol en subsistemes regionals 

aïllats, va comportar l’aparició de grans empreses que actuaven de fet com a 

monopolistes o com a mínim, oligopolístics en cada àrea. El principal grup elèctric 

                                            
26

 Els període dels anys 1913-1926 va ser els de la incorporació a gran escala de la hidroelectricitat i 
d’articulació dels grans sistemes elèctrics regionals. Així mateix, la potència instal·lada es va multiplicar per 
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espanyol –que controlava l’àrea catalana– era de capital estranger. Un alt grau de 

concentració de capitals i empreses ja s’havia produït abans de la Guerra Civil.27 

Davant d’aquesta situació la competència de les petites empreses davant del gran 

potencial estructural i econòmic d’aquestes entitats era impossible. 

 

A partir d’aquest punt, van aparèixer algunes propostes al Camp de Tarragona, a 

pesar de què es trobarien amb les dificultats d’un espai geogràfic amb dèficit 

d’aigua i d’un relleu poc propici per al seu aprofitament. L’any 1912, es va 

presentar un projecte per sol·licitar la concessió d'una línia de transport per a la 

distribució d’energia elèctrica a Vila-rodona, Santes Creus i Aiguamúrcia. L’energia 

s’havia de produir amb l’aprofitament de la força hidràulica disponible al molí 

fariner, anomenat d’Avall a Santes Creus. Es faria servir corrent trifàsica d’Alta 

Tensió, 2.000 volts, que havia de recórrer, a la sortida de l’alternador, els dos 

ramals en que s’havia de dividir la línia aèria, un en direcció N. E. a Santes Creus 

amb una longitud d’uns 800 metres i un altre per al servei de Vila-rodona, aigües 

avall del riu Gaià amb una longitud aproximada de 3.000 metres, sortint d’aquesta 

una derivació per Aiguamúrcia.28 L’aposta hidroelèctrica es va concretar més 

clarament amb la construcció del pantà de Riudecanyes. L’energia hidroelèctrica 

tenia tota una sèrie d’avantatges respecte de l’energia tèrmica productora 

d’electricitat, principalment la millora en la continuïtat de subministrament i la 

rebaixa dels costos de producció que havien de revertir directament en la 

disminució del preu. Però, no era un sistema de producció elèctric infal·lible; 

també es podien presentar problemes en temps de sequera; per la manca de 

matèria primera per a la producció; davant d’aquestos casos, esporàdics, s’havia 

de tornar a la producció tèrmica de l’energia elèctrica; la qual cosa comportava, 

invariablement, un augment del preu del fluid.  Aquest cas es produí a Reus, el 

                                                                                                                                    
cinc. NADAL, Jordi, dir: Atlas de la industrialización de España, 1750-2000. Fundación BBVA. Crítica, 2003. 
Pàg.: 89. 
27

 Ídem. 
28

 AHCR: Enllumenat. Traspàs de la concessió del servei d’enllumenat públic. 1913 i BOP, 12 de novembre de 
1912. Núm.: 3.328. 
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1918, tal com demostra la carta enviada als clients de l’Electra Reusense, el 15 

d’octubre, en la que se’ls comunica l’augment de preu del fluid elèctric per poder 

atendre el funcionament de la seva Central Tèrmica mentre existís l’escassetat 

d’aigua als embassaments. El suplement sobre el preu va ser entre 5 i 10 cèntims 

de pesseta kilowatt/hora. Aquest augment de preu també es va veure condicionat 

per l’augment del preu del carbó que es donava en aquest període de la 1a Guerra 

Mundial.29 

 

La situació de les empreses productores de l’electricitat a la província de Tarragona 

el 1912, era el següent, tenint en compte que alguns productors ho eren per a 

consum propi:30 

FÀBRIQUES D’ELECTRICITAT DE CONSUM PROPI I PÚBLIC. 

EMPRESA POBLACIÓ
Preu de cost 

Ptes. Kw-hora

MOTOR emprat per 

generació fluid

Número de 

DINAMOS
ACTIVITAT

Gas Reusense Reus 0,50 Vapor 2 Enllumenat públic

Electra Reusense Reus 0,50 Vapor 2 Enllumenat públic

Energia Elèctrica de Catalunya Reus 0,50 Hidràulic 1 Enllumenat públic

Gasòmetre Tarraconense Tarragona 0,50 Vapor 1 Enllumenat públic

Poliograma Tarraconenese Tarragona 0,50 Gas pobre 1 Cinematògraf

Vicens Carcabilla Tarragona 0,50 Gas pobre 1 Cinematògraf

Banc de Tortosa Tortosa 0,50 Vapor 1 Enllumenat públic

Alfons Piñol Tortosa 0,50 Vapor 1 Tèxtil

Joan Figueras Puig Tortosa 0,50 Vapor 1 Farinera

Francesc Ayguavives Alcanar 0,50 Hidràulic 1 Enllumenat públic

Electra Cornudellense Cornudella 0,50 Hidràulic 1 Enllumenat públic

Electra de Vendrell Vendrell 0,50 Hidràulic 1 Enllumenat públic

Hidroelèctrica El Glorieta Montral 0,50 Hidràulic 1 Enllumenat públic

La Industrial Xerta 0,50 Hidràulic 1 Enllumenat públic

Central Elèctrica Montblanc 0,50 Vapor 1 Enllumenat públic

Josep Breu Gassó Sta. Coloma de Queralt 0,50 Vapor 1 Tèxtil

L'Ajuntament d'Amposta Amposta 0,50 Vapor 1 Enllumenat públic
 

 
A deu ciutats de la província de Tarragona es produïa electricitat per al consum de 

l’enllumenat públic i cinc d’elles –Reus, Tarragona, Tortosa, El Vendrell i l’Arboç- 

tenien un enllumenat públic mixt, de gas i d’electricitat. De les ciutats que 

produïen gas a la província, només Valls no comptava amb l’energia elèctrica a la 

ciutat. Si comparem el desenvolupament elèctric amb el del gas, queda molt clar 

                                            
29

 Ídem. 
30

 Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz de gas, Electricidad y Carburo de calcio. Madrid, 1912. 
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que la generació d’electricitat va tenir un ritme d’expansió, poc després 

d’aparèixer, més ràpid i important, que la indústria del gas. Es considerava que el 

cost de producció d’un kilowatt hora era de 0,50 pessetes, era un preu estipulat 

d’una manera general i independent del sistema de producció elèctrica. Però la 

proliferació, el 1912, de la producció hidroelèctrica mostra que la rendibilitat 

d’aquest sistema era tan competitiu que en llocs on existia un salt d’aigua eren 

escollits per la implantació d’una infraestructura elèctrica.  

 
Foto AGN: Fàbrica de gas. Al fons es veu la xemeneia i les dependències  

de l’antiga fàbrica elèctrica de Gas Reusense. Any 1954. 
 

En definitiva, Gas Reusense, va apostar, a principis de segle, per l’electricitat però, 

amb rapidesa, es va adonar que no podia seguir el ritme econòmic i tècnic que la 

indústria elèctrica precisava. Gas Reusense, com la iniciativa creada per Latieule i 

Coca, davant de la capacitat d’altres empreses externes que practicaven, amb les 

facilitats governamentals necessàries, la deglutició sistemàtica de les societats 

elèctriques locals, que a més lluitaven entre si pel mercat reusenc que era del tot 

insuficient, que es trobava dividit per dues concessions que no van justificar la 
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inversió realitzada i que a més patia les irregularitats de pagament de l’ajuntament 

de Reus.  Però, aquestes raons, no van ser les úniques, de fet la competència en un 

mercat energètic deficitari podria haver generat la desaparició d’alguna iniciativa, 

però, en el cas elèctric, això quasi era una anècdota davant la voràgine del gran 

capital estranger, en el cas de Los Canadienses, que adquiriria empreses i mercats 

energètics d’una manera senzilla i vertiginosa sota la promesa de subministrar 

fluid a un millor preu i amb un servei de qualitat.  
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QUARTA PART: ELS SECTORS DE CONSUM DE GAS. 
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11. L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE GAS. 

 

Des d’un punt de vista sensorial, la llum es l’agent de les sensacions percebudes 

per l’òrgan de la vista. Com element físic, la llum és la radiació produïda pels 

cossos lluminosos capaç d’impressionar la retina. A través dels temps, l’estudi de la 

llum ha estat una constant, però només va ser a partir del segle XVII, quan es va 

desenvolupar la teoria de la llum amb una major profunditat. En alguns escrits 

bíblics ja apareixen algunes referències a l’ús i aplicacions de la llum per a distintes 

activitats, però van ser els filòsofs grecs, com Pitàgores, Demòcrit i Plató, els qui 

van presentar les primeres teories respecte de la llum, malgrat que el seu saber 

era, encara, imprecís.1 Quan la tècnica de la producció de la llum, no va ser fins el 

segle XVIII que es van realitzar preguntes serioses sobre el desenvolupament de la 

teia o de la torxa, la candela o la làmpada de gas, perquè eren fonts usuals de llum 

i que, en el sentit tècnic, no havien sobrepassat al nivell del foc primitiu de la fusta 

i només s’empraven en simples activitats domèstiques i poc més. Resulta 

sorprenent que el vell llum d’oli no hagués experimentat cap desenvolupament o 

millora tècnica des de els romans fins el segle XVIII, malgrat la tècnica avançada en 

altres camps. Durant la segona meitat del segle XVIII, marcada per l’inici de l’era 

industrial, hi va haver un increment de la demanda del comerç que va fer que es 

necessités un augment constant de la producció i a més, la maquinària va entrar a 

les factories. Calia augmentar les hores de treball per aconseguir satisfer la 

demanda i va ser la necessitat d’ampliar la jornada laboral en hores nocturnes, allò 

que va portar a l’obligació de millorar les fonts de llum. Aquest fet va ésser el 

detonant per desenvolupar la tècnica en la producció i l’ús de la llum artificial. Tot 

el procés de la llum artificial el recollien els sentits dels humans a través de les 

làmpades on la llum es feia efectiva. 

                                            
1
 Des de Plató (427-347 a. C.) fins al japonès H. Yukawa, que el 1958, demostrà que havia partícules al àtom 

més veloces que la llum, tota una sèrie de científics com Edison i A. Einstein intentaren apropar-se a 
l’essència de la llum, encara que, ara, seria legítim poder preguntar-nos: Què es la llum?. ESPÍN ESTRELLA, 
Antonio i CORDEIRO, Manuel R.: Introducción a la historia del alumbrado: Del aceite a la incandescencia. 
Impremta Santa Rita. Granada, 2001. Pàg.: 6-10. 
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El gas destil·lat de l’hulla va aparèixer a principis del segle XIX i es va convertir en el 

sistema d’enllumenat de les ciutats més importants, tan d’Europa com de 

l’Amèrica del Nord.  

 

Els segles XVIII i XIX van constituir l’època de la revolució del llum artificial, que 

seria l’encarregada d’enllumenar d’una nova manera els diferents processos de la 

Revolució Industrial. El gas va ser la primera llum eficient que va entrar a les 

factories industrials, però la indústria del gas era, a la vegada, una de les  

conseqüències de la mateixa Revolució Industrial. 
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11.1. Tècnica i tecnologia al voltant de l’enllumenat de gas, al segle XIX. 

 

Abans de l’aparició del gas, durant el primer terç del segle XIX, els carrers 

s’il·luminaven, bàsicament, a partir de dos sistemes: la il·luminació dels portals i les 

façanes de les cases amb un nombre de fanals proporcionals al lloc ocupat pel seu 

propietari en la jerarquia social o bé a partir de les làmpades Carcel, situades al 

centre de la calçada i penjades d’un cable, on els extrems estaven fixats a les 

façanes dels edificis a ambdós costats del carrer, a suficient alçada perquè es 

pogués transitar sense obstacles sota d’elles. El combustible emprat en aquests 

sistemes d’enllumenat era l’oli.2 El sistema d’enllumenat mitjançant l’oli 

presentava algunes dificultats, com per exemple l’aportació del combustible que 

havia de ser controlada amb precisió, perquè la il·luminació de cada fanal durava el 

temps que trigava en consumir-se l’oli, la qual cosa feia que fos imprevisible, donat 

el consum d’oli del fanal no era regular – la mateixa quantitat d’oli no tenia una 

duració concreta -. El consum de l’oli depenia de la seva composició i d’elements 

externs a la combustió.  

 

En el sistemes tradicionals fins l’aparició del gas, un personatge va resultar 

important per les últimes aportacions a la tècnica de l’enllumenat a partir d’oli. 

Guillaume Carcel era un rellotger de París (1750 – 1804), que va tenir la idea de 

posar a la part inferior d’una làmpada amb bec Argand, un mecanisme de 

rellotgeria que feia moure una petita bomba on el pistó elevava constantment fins 

a la metxa l’oli que contenia un dipòsit. La intensitat de la llum donada per la 

làmpada Carcel es va acceptar com a valor patró d’enllumenat, era la il·luminació 

prevista per un consum de 42 grams de material en una hora.3  

                                            
2
 ARROYO, Mercedes: La “Propagadora del Gas” de Gracia: Articulación del territorio y adminstración 

municipal. Ciudad y Territorio, nº 94, any 1992. Pàg.: 61-77. 
3
 “(...) Carcel. Unidad fotométrica usada en Francia, equivalente a 9,6 bujías. 

Bujía. Unidad fotométrica de intensidad luminosa, de la que existían patrones diferentes según los países. 
Con miras a resolver tal diversidad, se adoptó en 1889 y se estableció en 1909 la unidad violle, con un divisor 
el pyr, también denominado bujía internacional, bujía decimal y bujía metro. No obstante, el pyr no llegó a 
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Extret de Introducción a la historia del alumbrado… 

 
El sistema de l’enllumenat per oli es va substituir, en els països més desenvolupats, 

amb l’aparició de l’enllumenat a gas. Aquest procés, a Reus, es va produir d’una 

manera progressiva a partir del 1854. El gas de l’enllumenat, que es va emprar 

també en els aparells de calefacció a petita escala i per alimentar motors, era un 

carbur d’hidrogen procedent de la destil·lació de l’hulla.4 Des d’un primer moment, 

es va veure que el gas utilitzat en la il·luminació desprenia la calor suficient com 

per a utilitzar-la en altres aplicacions tèrmiques com la cocció d’aliments i la 

calefacció.5 El pes específic del gas de l’enllumenat era, per terme mig, de 0,41. El 

seu poder d’il·luminació tipus, que servia d’unitat, podia ser definit de la manera 

                                                                                                                                    
tener aceptación general, por lo que en la IX Conferencia General de Pesas y Medidas (1948) se eligió una 
nueva unidad, la candela, para sustituir al pyr y a las distintas bujías. (...)”  Ídem.: Pàg. 24. 
4
 Calefacción, Fumistería, Ventilación, Alumbrado y Electricidad. Núm.: 9 de la Pequeña Enciclopedia 

práctica de construcción. Traducció de Luís Gaztelu. Llibreria Editorial de Bailly-Bailliere i fills. Madrid, 1899. 
Pàg.: 4. 
5
 “(...) Como el gas del alumbrado tiene una potencia igual a 11.000 próximamente, 1 kilogramo de este gas 

desprende, al quemarse, 11.000 á 13.000 calorías; es decir, que la cantidad de calor que desprende un 
metro cúbico de gas, con densidad de 0,55, es igual a 7.150 unidades de calor. (...)” Ídem. Pàg.: 95 i 96. 
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següent: “(...) Se queman en un mechero Argand , sistema Bengel, a la presión de 2 

á 3 milímetros de agua, 105 litros de gas (a la presión de 760 milímetros); la luz 

que resulta tiene un poder de iluminación igual al de una lámpara de Carcel, que 

quema en una hora 42 gramos de aceite de colza refinado, con llama de 40 

milímetros de altura.    

Unidad 

Internacional
Carcel Bujía esteárica Candle (inglesa) Kerze (alemana)

Unidad internacional. 1 2,08 13,52 15,392 15,808

Carcel 0,481 1 6,5 7,4 7,6

Bujía esteárica de la Estrella 0,074 0,154 1 1,139 1,169

Candle (inglesa) 0,065 0,135 0,879 1 1.027

Kerze (alemana) 0,063 0,132 0,855 0,974 1  

La unidad inglesa es la bujía (candle) de blanco de ballena, de 22 milímetros de 

diámetro, que consume 7,78 gramos (120 granos) por hora (las variaciones de esta 

unidad llegan a veces a 30 por 100). La unidad alemana es la bujía (kerze) de 

parafina, de 20 milímetros de diámetro, que se quema con llama de 50 milímetros 

de altura (...)”.6 

 

Després de les primeres experiències realitzades amb el gas produït a partir de la 

destil·lació de carbons a finals del segle XVIII, el pas següent va ser establir les 

condicions tècniques i de mesura del poder calorífic i d’il·luminació del gas. Envers 

el 1790, tant a França com a Anglaterra, dos investigadors, Murdoch i Le Bon, van 

tenir la idea de destil·lar el lignit en un recipient tancat i utilitzar per a l’enllumenat 

el gas que es produïa en aquest procés. Van ésser els pioners de la indústria del 

gas per generar llum, que de forma gradual i contínua es va estendre per Europa i 

Amèrica del Nord. A París i Londres, les instal·lacions tenien, en un principi, més 

que una finalitat industrial, un caràcter públic que es concretava en les concessions 

municipals per l’enllumenat públic. Després, va venir la distribució de gas a 

particulars, al comerç i a les petites indústries, que creixerien amb l’aparició de 

nous motors i de noves aplicacions. El món del gas va adquirir un caràcter 

                                            
6
 Ídem. 
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industrial quan els grans capitals van arribar per donar un impuls inqüestionable a 

la tecnologia i la tècnica gasista. La ràpida expansió de la indústria del gas va ésser 

possible gràcies a la situació històrica que es va viure en el segle XIX, on es van unir 

la revolució polític - social i el desenvolupament de les ciències físiques i la tècnica. 

Els experiments de William Murdock es van concretar en les grans instal·lacions de 

Soho, cerca de Birmingham. S’havia associat amb Watt i, a l’any 1810, el Parlament 

anglès va autoritzar la constitució d’una companyia per l’enllumenat, durant tres 

anys d’una petita part de la metròpoli; va ser la Chartered Gas Light and Coke 

Company. Les grans reticències contra el nou sistema de il·luminació van fer que 

les noves instal·lacions tinguessin un caràcter privat. Mentre s’enfrontaren a dos 

grans problemes: els aparells de fabricació i la distribució, però la companyia va 

lluitar i va guanyar i aviat noves iniciatives van seguir el seu exemple. Viena va tenir 

la primera fàbrica l’any 1818; Brussel·les el 1819; París el 1820 i Amsterdam, Berlín 

i Hannover el 1829. Oslo va començar amb  l’enllumenat de gas l’any 1848, mentre 

que a Suècia les primeres fàbriques havien aparegut dos o tres anys abans. La 

difusió de la nova tecnologia també va comptar amb resistències com la del 

Pontífex, Gregori XVI, que es va negar acceptar la introducció del gas a Roma i no 

va ser fins el 1852 que va donar el seu consentiment.7 A l’Amèrica del Nord, es va 

adoptar amb rapidesa el nou invent, de manera que l’any 1816 es va construir una 

factoria a Baltimore. Nova York, ho va fer el 1823.  

 

A Espanya, es van començar els primers experiments per a la il·luminació a 

Barcelona. L’any 1826, Josep Roura va construir un aparell per destil·lar carbó i el 

gasòmetre adequat, per tal d’il·luminar amb gas les aules de L’Escola de Nobles 

                                            
7
 “(...) Se cuenta que el Papa Gregorio XVI contestó indignado a un gentilhombre inglés, que solicitaba una 

concesión para iluminar Roma, que nunca se atreviese a pedir cosa tan subversiva para la religión. Y como el 
solicitante observó humildemente que no conseguía ver la relación más mínima entre los hidrocarburos y la 
religión, respondió el Santo Padre: “Sí que la tiene, y está en el hecho de que mis piadosos súbditos tienen la 
costumbre de hacer encender las velas delante de las reliquias de los santos, y las luces débiles de estas 
velas quedarán pronto en ridículo frente a la brillante luz de gas, y de esta manera una costumbre tan 
esencial para la salud eterna del alma caerá en el desprecio general y en el desuso. (...)”. VIDAL BURDILS, 
Francisco: La Industria del Gas en España. Revista Acero y Energía. Marzo-Abril de 1949. Pàg.: 85. 
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Arts i d’altres dependències de l’edifici de la Llotja. Aquest projecte el va 

encarregar la Junta de Comerç l’any 1824.8 Així, la nit del 24 de juny de 1826, 

s’efectuà amb èxit la primera experiència pública d’enllumenat de gas a Espanya. 

Però ja hi havia indicis d’intents previs sense èxit a Cadis i Granada el 1807, i Alcoi 

el 1818. L’aportació de Roura serà cabdal per a la seva introducció d’una innovació 

tecnològica i la seva difusió en el país, mitjançant la  docència i la demostració.9 

Però les investigacions catalanes dels sistemes de producció d’energia per 

l’enllumenat no acabarien en les experiències de Roura, ni s’aturarien davant 

l’allau de tecnologia aplicable a la indústria del gas que arribava de l’estranger, 

especialment, d’Anglaterra, França i Alemanya. Un altre científic català, el clergue 

Jaume Arbós i Tor (1824-1882), s’incorporà a l’experimentació de les possibilitats 

industrials que oferien les experiències anteriors.10 Els seus intents intentaven 

produir gas a partir de la combustió incompleta de la llenya, a l’interior d’un 

recipient anomenat gasogen. El 1862, va patentar aquest sistema per obtenir gas i 

va merèixer els elogis de la prestigiosa revista tècnica francesa Journal de 

l’Eclairage au gaz i va ser notícia, durant l’any 1865, a la Gaceta Industrial de 

Madrid.11 El gasogen instal·lat a l’Espanya Industrial podia alimentar 1.200 llums. El 

1864, la fàbrica de gas de Badalona va adoptar el sistema d’Arbòs i després també, 

es va aplicar a la fàbrica de Vilafranca del Penedès.  

 

                                            
8
 FÀBREGAS, Pere A.: Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787-1860). Enciclopèdia 

Catalana, 1993. Pàg.: 30-34. 
9
Ídem:. Pàg.: 37. 

10
 “(...) Entre els anys 1846 i 1849, un autoanomenat farmacèutic i químic madrileny, Vicente Calderón, va 

intentar sense èxit convèncer les autoritats municipals d’aquella ciutat perquè li deixessin instal·lar el gas 
per l’enllumenat produït per un sistema bastant semblant al que després perfeccionaria Jaume Arbós. 
Aquest es un exemple més de les dificultats de passar de l’assaig a la producció industrial ja esmentat. (...)” 
ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas a la Catalunya del segle XIX. Pàg. 53. 
11

 “(...) El febrer d’aquest any, la revista es feia ressò de la demostració que s’havia fet a la fàbrica de 
l’Espanya Industrial, a la qual s’havia pogut observar el grau de brillantor del llum de gas, “que no 
desmerecen en nada del que generalmente se emplea para el alumbrado público” i que tenia la virtut 
suplementària del seu baix cost de producció, xifrat en un 50 per cent inferior al produït per mètode de 
destil·lació del carbó d’hulla.  
Els redactors de La Gaceta Industrial estaven francament interessats en el nou sistema (...)” La Gaseta 
Industrial, n.8 de 25 de febrer del 1865; n.11 de 18 de març del 1865 i el n. 48 de 2 de desembre de 1865, a  
ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas a la Catalunya del segle XIX. Pàg.: 53 i 54. 
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Altres sistemes per a la producció de gas a partir de diverses matèries primeres es 

presentaven com substituts del gas d’hulla. El 1901, l’ajuntament de Barcelona va 

nomenar una ponència encarregada de presentar els tipus d’enllumenat que 

necessitava i si podia convenir municipalitzar el gas o sigui produir gas pel seu 

compte. La decisió fou clarament a favor del gas tal com es feia aleshores, però va 

rebre quatre propostes basades en el gas però obtingut d’una forma diferent: una 

que proposava el gas acetilè,12 l’altra que proposava el nou gas Cleveland, una 

tercera que no es va tenir en consideració i una quarta que era el gas d’aigua, 

sistema Strache.13 Al Diario de Reus es publicaria el dictamen, realitzat per a 

l’ajuntament de Barcelona i elaborat per Rodríguez Méndez, rector de la 

Universitat de Barcelona, sobre el gas d’aigua sistema Shache, el d’hulla i el gas 

pobre, amb les següents conclusions:14  

“(...) 1.ª La fabricación del gas de agua es más sencilla, menos costosa y a la par 

menos expuesta para los obreros que la de gas de hulla. 

2.ª La composición del gas de agua es menos compleja y más estable que la del gas 

de hulla, y en ambos hay cuerpos asfixiantes y tóxicos, entre los cuales, el más 

nocivo es el óxido de carbono. 

3.ª El gas de agua es más canalizable y coercible que el de hulla. 

4.ª El gas de agua produce por incandescencia una luz blanca, hermosa, intensa, 

fija, sin humos y sin residuos, superior en todos los conceptos a la del gas de hulla. 

5.ª El poder calorífico de la luz de gas de agua es menor que el del gas de hulla. 

6.ª La luz del gas de agua vicia menos la atmósfera que la del gas de hulla. 

7.ª Con una vigilancia oportuna y el uso de una sustancia aromática se puede 

evitar, y en caso negativo conocer los escapes del gas de agua, cuando menos con 

tanta seguridad como los del gas de hulla. 

                                            
12

 El gas es fabricava mitjançant un gasòmetre de carburo de calci.  
13

 CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya, 
Barcelona, 1992. Enciclopèdia Catalana, 4 vols, vol. I Metal·lúrgics–Químics. Pàg.: 342-343. 
14

 El sistema Shache podia correspondre al sistema Strache. Diario de Reus, 22 de maig de 1902. 
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8.ª El gas de agua es menos explosible que el gas de hulla, y aun admitiendo que 

fuera aquel más tóxico, debe ser el preferido, aplicando las precauciones 

convenientes. 

9.ª En el alumbrado público y en el doméstico, y en general en todos los casos en 

que se desee una buena luz, el gas de agua debe ser utilizado mejor que el de hulla. 

(...)” 

Aquest dictamen era un pamflet a favor del gas d’aigua, enfront del gas d’hulla; 

però aquesta publicitat d’escassa base científica, com d’altres, no va alterar el 

desenvolupament i la consolidació del gas d’hulla com a energia. En canvi, el 

recorregut del gas d’aigua va ser curt i molt limitat.  

 

El sistema de gas produït a través d’acetilè va intentar competir amb el gas 

aconseguit a partir de la destil·lació de l’hulla, però va fracassar com a forma 

moderna d’enllumenat. L’acetilè es va aplicar, principalment, en els pobles, no 

considerats com a grans centres urbans o fàbriques que estiguessin allunyats de 

les alternatives energètiques del gas, l’electricitat i del potencial hidroelèctric. Així 

mateix s’utilitzà en locals que necessitaven un petit consum. Un dels grans 

inconvenients de l’acetilè, era la dificultat i la perillositat en la seva manipulació, 

especialment l’ús de l’acetilè líquid per a l’enllumenat portàtil (vagons de 

ferrocarril i tramvies).15 En diversos casos s’aprofitaren algunes instal·lacions de 

gas d’hulla per adaptar-les a l’enllumenat d’acetilè.16 També, quan l’enllumenat 

elèctric ja era una realitat, s’utilitzaria l’acetilè com il·luminació decorativa i 

puntual a Reus, la qual cosa demostra que aquesta tecnologia presentava un cert 

interès.17 En algunes ciutats tarragonines, com Montblanc, significaria l’adopció 

                                            
15

 "(...) Días pasados en ocasión de hallarse cargando un gasómetro de gas acetileno en el café de don 
Antonio Trillas de la vecina villa de Riudoms un conocido industrial de esta ciudad, con otro de aquella vila y 
el dueño del indicado establecimiento, tuvieron la desgracia de que explotara el gasómetro, a causa sin 
duda de la excesiva carga (...)" . Diario de Reus. 1 de gener de 1899. 
16

 ESPÍN ESTRELLA, Antonio i CORDEIRO, Manuel R.: Introducción a la historia del alumbrado… Pàg.: 69-71. 
17

 En les festes de la Coronació de la Verge de Misericòrdia, del 7 al 10 d’octubre del 1904, s’il·luminaria el 
campanar amb gas acetilè. FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IX. Any 1904. Pàg.: 289. 
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d’un sistema modern d’enllumenat públic que feia honor al nou segle XX.18 La 

indústria al voltant de l’acetilè també va utilitzar la publicitat com a mitjà per 

consolidar-se en el mercat de l’enllumenat però no ho aconseguiria.19   

 

Es van crear grans empreses productores del carbur de calci.20 L’empresa Costa i 

Ponces fou una de les primeres que buscà una aplicació industrial als llums de 

carbur. El resultat dels seus esforços van ser la creació d’un generador de gas 

acetilè. Iniciaren la seva activitat amb l’enllumenat de les fàbriques com les de 

Moratonas i Molins i J. Gorina i Fills a Sabadell i la de Comas i Nebot i l’Escola Pia a 

Barcelona. El 1900, encengueren 52 fanals per l’enllumenat públic a la població de 

Piera com a resultat d’un acord amb l’Ajuntament. Altres ciutats de Catalunya que 

realitzarien instal·lacions d’enllumenat públic d’acetilè serien Palamós, Cassà de la 

Selva, Llagostera, Olesa... mentre que a la demarcació tarragonina pobles com 

Vallmoll, Torredembarra,21 Gandesa, Mora d’Ebre, Falset,22 Vila-seca  i Cambrils23 

                                            
18

 A Montblanc, es parla del bon resultat de l’enllumenat públic mitjançant gas, la qual cosa havia de 
produir un augment de les llums públiques. A Reus, es realitzà una mostra al Centre de Lectura: “(...) 
Anoche vimos funcionar en la Sociedad <Centro de Lectura> o sea <Gas Alpha>. El Sr. don R. Lleonart Andreu 
vecino de Tarragona es el que cuida su colocación y demás, lo cual lo ha hecho en Montblanch, según saben 
nuestros lectores. El expresado señor nos manifiesta que el Gas Alplha, comparativamente con el gas de 
carbón es de un 44 por 00 más económico. 
Las luces que funcionan en la expresada sociedad del <Centro de Lectura>, podrán apreciarlo cuantos 
deseen en la noche de hoy. (...)” Diario de Reus: 18 i 20 d’abril de 1879. 
19

 “(...) LÁMPARAS PERFECCIONADAS PARA GAS ACETILENO. ECONOMÍA, SENCILLEZ, SEGURIDAD. Luz clara, 
fija y potente, con gasto de 2 á 3 céntimos hora. No se gasta más carburo que el estrictamente necesario 
por la bien combinada construcción de los aparatos. Estas lámparas son sumamente útiles y cómodas para 
las CASAS DE CAMPO. Lámpara de 20 bujías, duración 10 horas, pesetas 16.- (...) Gasómetros económicos 
para establecimientos que necesiten más de una luz. Para detalles, dirigirse al único depositario de esta 
provincia. TOMÁS PIÑOL, S. en c. (ANTIGUA CASA CODER) DROGUERÍA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 16.- 
REUS (...) En la misma casa hay de venta: Carburo de calcio puro, 300 litros garantizados a pesetas 0,56 kilo. 
Diario de Reus, 1 de març de 1901 i 13 d’octubre de 1908. 
20

 El primer fabricant català de gas d’acetilè va ser l’empresa Mas, Riu i Salas abans del 1897. En aquest final 
de segle XIX i inici del XX es crearien les grans empreses productores del carbur de calci: la Societat 
Espanyola de Carburs Metàl·lics, la Companya General de l’Enllumenat per Acetilè el 1901 i 
l’Electrometal·lúrgica de l’Ebre el 1904.  Al marge d’aquestes grans empreses, se’n crearen d’altres a 
Catalunya amb el mateix objectiu. L’any 1897, per exemple, Carburs del Ter començà la producció a Sant 
Quirze de Besora. Uns quants anys més tard – el 1905 –es creà Carburs de Terol S.A., amb fàbrica a la ciutat 
aragonesa, però amb domicili social a Reus.  CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes de 
la revolució industrial a Catalunya.  Pàg. 348. 
21

 En la Festa patronal del 15 d’agost del 1902 es substituí l’enllumenat públic i particular de petroli per el 
de gas acetilè. Es realitzà mitjançant la Compañía General de alumbrado por gas acetileno de Barcelona, 
constituïda per la explotació del privilegiat aparell productor automètric sistema Poncess. La instal·lació era 
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rebrien el servei en la primera dècada del segle XX. L’èxit d’aquestes empreses va 

ser fulgurant però van perdre amb celeritat les expectatives d’expansió, davant de 

la ràpida implantació de l’electricitat al territori català i el desenvolupament del 

transport de l’energia elèctrica en línies d’alta tensió.24  

 

El petroli també va ocupar un lloc relativament important en l’enllumenat de les 

ciutats i els àmbits on no arribava el gas. Amb el petroli es va millorar l’enllumenat 

realitzat amb oli. Presentava avantatges perquè les làmpades alimentades per 

petroli eren de gran mobilitat, i això li va permetre imposar-se en l’enllumenat 

interior, donat que aportava una major il·luminació gràcies a la potència calorífica 

de la flama del petroli.25 El 1849, el port de Barcelona va rebre 22 lliures de petroli 

per valor de 176 rals, de fet es va parlar de betum petroli. Catalunya no coneixia el 

petroli però utilitzava unes pissarres bituminoses, una llicorella impregnada d’un 

líquid format per hidrocarburs i olis parafínics, de la qual se’n podia extreure 

petroli. La Petrolífera, a Bagà, a final del segle XIX es dedicava a la extracció 

d’hidrocarburs a partir de les pissarres existents en aquella zona del Berguedà. L’oli 

mineral procedent d’aquestes pissarres va fer la competència del gas d’hulla en 

determinats moments i abans de l’arribada dels petrolis americans i de Rússia. El 

1864, es va inaugurar l’enllumenat del carrer de la Princesa de Barcelona amb 

“aceite de esquisto”, és a dir, procedent de la llicorella. El 1865, l’ajuntament de 

Reus va demanar preu per fanal i hora d’enllumenat, mitjançant Schiste o petroli 

per tal de substituir el pobre enllumenat d’oli que encara existia en alguns carrers i 

on sembla que no arribaven les conduccions de gas.26 A la ciutat ja existia un 

                                                                                                                                    
la mateixa que la realitzada a Torredembarra i significava una reducció del 40 % del cost de l’enllumenat. 
Diario de Reus, 22 d’agost de 1902. 
22

 “(...) El nuevo alumbrado público y particular que Falset tendrá hoy en adelante, es de gas acetileno, cuya 
fábrica ha sido montada a pocos metros de la población, por la importante casa L. Hereter, de Barcelona. 
(...)” Ídem. 3 de desembre de 1908. 
23

 Ídem. 1 d’agost de 1909. 
24

 CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes de la revolució industrial...  Pàg. 350-351. 
25

 ESPÍN ESTRELLA, Antonio i CORDEIRO, Manuel R.: Introducción a la historia del alumbrado… Pàg.: 30-31. 
26

 AHCR: Enllumenat públic. 1865.  
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establiment, on es podien adquirir els elements necessaris per tal d’il·luminar-se 

mitjançant aquest sistema de petroli.27 

 

D’altres experiències apareixien, amb poc èxit, per il·luminar les ciutats.28 Alguns 

d’aquests sistemes van jugar amb la dualitat del consum públic i privat, com el 

sistema Van Vriesland que va comercialitzar la Compañía Española del Gas 

Aerógeno, a principis del segle XX, que generava gas a partir de benzina o gasolina, 

que en evaporar-se en un carburador es mesclaven amb l’aire atmosfèric introduït 

per una vàlvula i es convertien en gas. Es va presentar davant dels futurs clients 

com una energia lumínica que avantatjava als arcs voltaics elèctrics, perquè emetia 

una llum constant, sense intermitències. La llum era fixa, sense oscil·lacions, no 

perjudicava la vista, no produïa fums i no desprenia cap olor, a més es va presentar 

com un sistema molt segur, degut a que no s’emmagatzemava cap tipus de gas 

perquè se’n consumia tot el gas que es produïa. Era adequat per a diversos usos i 

era, segons la publicitat del producte, la més econòmica de les energies existents. 

També, era útil per ser utilitzat, de manera avantatjosa, com a gas per a la 

calefacció i per a la força motriu perquè tenia un poder calorífic superior al gas 

d’hulla. Pel que fa a l’enllumenat públic, presentava una major economia que els 

sistemes de gas d’hulla i de l’electricitat, en tenir un cost per unitat d’energia 

inferior i un cost d’instal·lació més baix. Però malgrat tots els avantatges, aquest 

                                            
27

 Anunci: “(...) Gran depósito de Petróleo de los Estados Unidos y Aceite Mineral de Schiste. Arrabal de Sta. 
Ana, 20, tienda de Latonería. “En el mismo establecimiento se encontrarán gran variedad de lámparas, 
tanto para schiste, como para petróleo, así como (...) accesorios referentes a dichos alumbrados. (...)” Diario 
de Reus, 4 de gener de 1865. 
28

 “(...) Alumbrado de Lucilina. 
Hemos tenido ocasión de ver el nuevo alumbrado por medio de la Lucilina; este líquido es menos oloroso que 
el Schiste y el Petróleo, no produce humo al quemarse, no se inflama, y su luz es más blanca y fuerte que la 
del aceite de oliva, reuniendo la ventaja en igualdad de circunstancias con los otros aceites de ofrecer una 
economía de más de un 50 por 100; y sobre las velas de 200 por 100.  
Se encuentra establecido en esta corte en la calle de la Cruz, número 25 bajo la dirección de D. Félix Ferand, 
un depósito de verdadera Lucilina y un variado surtido de elegantes lámparas y accesorios para el 
alumbrado de las casas y establecimientos, también transforman en el referido depósito las lámparas de 
otros sistemas, para alumbrarse de este nuevo líquido.(..)” Revista Industrial. Periódico de adelantos, 
inventos y noticias industriales. Any 7é. Núm. 297. Barcelona 7 de juliol de 1863. Pàg. 711. 
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sistema com els altres no es va consolidar, només van ser una opció energètica 

més. Al segle XIX, l’enllumenat públic que va triomfar va ser el de gas.  

 
Extret d’un catàleg de l’empresa Compañía española del Gas Aerógeno. Any 1900.

29
 

 
La utilització del gas d’hulla per a l’enllumenat va constituir una gran avantatge 

sobre els sistemes d’il·luminació primitius, perquè el gas es subministrava des de 

una font central i se’l conduïa directament al lloc de consum. Amb l’ús del gas, els 

equips de il·luminació arribarien a ser fixos, mentre que fins aquell moment havien 

estat, generalment, portàtils.30 Els sistemes tradicionals, com l’enllumenat per oli, 

es van substituir a mesura que s’estenien les canonades de gas i apareixien les 

fàbriques productores de gas. A Reus i altres ciutats, es van mantenir els fanals 

d’oli, ja obsolets, com un sistema de reserva per si es produïa alguna incidència en 

l’enllumenat a gas. L’enllumenat mitjançant petroli es va considerar oportú i 

                                            
29

 El catàleg de la Compañía Española de Gas Aerógeno, del que s’ha extret aquesta foto, ha estat cedit per 
Jordi Cabau, treballador de Gas Natural. 
30

 VIDAL BURDILS, Francisco: La Industria del Gas en España. Revista Acero y Energía. Marzo-Abril de 1949. 
Pàg.: 86. 
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necessari com a substitució de l’enllumenat d’oli en aquelles zones a on el gas no 

apareixia i on era previsible que trigués a fer-ho.31 

 

Barcelona, que va ser la primera ciutat que va introduir l’enllumenat públic a gas, 

tenia, l’any 1850, un l’enllumenat públic format per 1.622 fanals d’oli i per 696 de 

gas. Els primers anys, l’enllumenat de gas va conviure amb el d’oli, i el va substituir 

progressivament. Els fanals d’oli estaven servits per 60 empleats municipals, a més 

de 10 dones que s’encarregaven d’omplir i buidar les olieres. Els fanals de gas els 

atenia el personal de la societat La Catalana, el qual prestava el servei a 

l’ajuntament a canvi d’un preu establert per llum.32 L’enllumenat de gas respecte 

el d’oli tenia moltes avantatges per a la ciutat i els seus administradors, perquè va 

incloure l’externalització del servei a una empresa privada i es van eliminar entre 

altres aspectes, els costos laborals del manteniment i les despeses en utillatge i 

elements de l’enllumenat.  Uns anys més tard, es va repetir aquest procés a Reus, 

d’una forma semblant al cas de la capital catalana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31

 AHCR: Obres i urbanisme. Una llum de petroli consumia de 4 a 5 maravedís per hora. 
32

 CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya.... Pàg.: 
333. 
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11.1.1. Evolució del material utilitzat en l’enllumenat a gas. 

 

El gas usat en l’enllumenat era un fluid incolor i de forta olor, degut a la presència 

de certs carburs. Aquesta olor no constituïa cap inconvenient, sinó que era una 

característica de seguretat, perquè si es produïa olor era senyal de fuites. La seva 

densitat relativa era, respecte l’aire, entre 0,3 i 0,42.33 Era molt combustible i es 

cremava en contacte amb l’aire, amb una flama més o menys brillant. Per obtenir 

flames amb més il·luminació era necessari sotmetre el gas a una forta expansió i a 

una baixa pressió. A més d’aquestes condicions anteriors, es necessitava una 

temperatura elevada per emetre radicacions lluminoses intenses. Per altra banda, 

s’havia de tenir en compte el seu poder explosiu.  

 

Els elements visibles de l’enllumenat públic de gas eren els fanals, les llanternes, 

els canelobres i els cremadors. Les llanternes estaven destinades a incloure dins 

d’elles els cremadors destinats a l’enllumenat. Aquestes llanternes permetien una 

major seguretat i regularitat en el servei dels cremadors i havien de posseir les 

obertures necessàries per a l’admissió de l’aire i la sortida del gas i impel·lir tota 

fluctuació de la flama. El seu aspecte exterior va ésser molt divers i es van crear 

molts tipus de llanternes. Una de les més simples era de piràmide invertida de 

quatre cares planes i sobre ella una altra segona piràmide més petita acabada en 

un capitell. Les diverses cares es tancaven mitjançant vidres recolzats a les ranures 

dels muntants. Una de les cares més grans era mòbil, per tal de facilitar la neteja 

interior. Al fons tenien una petita trapa per al pas de l’aire, també servia per 

introduir la làmpada de l’enllumenat. Les llanternes podien, que també, estar 

sospeses, com era el cas dels passatges coberts, aquí el tub del gas suportava la 

mateixa llanterna. 

                                            
33

 La densitat relativa del gas és la relació existent entre el seu pes específic i el de l’aire, expressat ambdós 
en les mateixes condicions de referència de pressió i temperatura. GAS NATURAL: Manual de Instalaciones 
Receptoras. Anys 1996. Pàg.: 1.1.-2. 
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                        Foto AGN: Llanterna d’un                                         Esquema llanterna d’estil clàssic similar als  
                            fanal a gas barceloní.                                                 dels fanals de la plaça del Mercadal.

34 
  

 
Foto CIMIR: El passatge cobert de la plaça de Prim, les llanternes de gas estaven sospeses. Any 1909. 

 

                                            
34

 Extret d’ESPÍN ESTRELLA, Antonio i CORDEIRO, Manuel R.: Introducción a la historia del alumbrado: Del 
aceite a la incandescencia. 
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Una altra forma de muntar la llanterna era sobre columnes fixes o canelobres, 

situades al llarg de les voreres. En general, els canelobres eren de ferro fos i 

estaven pintats amb imprimació galvànica. El fust s’embotia a la base i es fixava 

mitjançant cargols. El tub de presa de gas, que era de plom, penetrava en el 

canelobre i s’unia amb un maneguet amb el tub d’alimentació del bec situat dins 

de la llanterna.  

 
Foto CIMIR: Canelobres simples o fanals de columnes al carrer de Sant Joan. Any 1948.

35
 

 
Un altre model de canelobre era el denominat consola, que s’utilitzava quan les 

voreres eren molt estretes; - fet habitual a Reus -, i que es situaven contra les 

façanes dels immobles propers. S’utilitzaren models compostos de dues parts: la 

primera estava formada pel suport i la base, i la segona per el fust i la consola. La 

part superior tenia un fust vertical d’uns 2,10 metres, embotits en el suport i la 

consola. Sobre els extrems de la consola, hi havia dos casquets de llautó que 

                                            
35

 Aquests fanals de columna eren del mateix model dels instal·lats a la Rambla de Catalunya i la via 
Laietana de Barcelona.  
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asseguraven la llanterna i el tub d’alimentació. El tub d’alimentació dels canelobres 

era de plom i continuava per l’interior del fust del canelobre fins al casquet d’unió 

de la consola. Després existia un tub en la ranura de la consola que feia arribar el 

gas fins a la base de la llanterna. També s’utilitzaven consoles per subjectar les 

llanternes a les parets de les façanes de les cases. En aquestos casos, el gas se li 

subministrava mitjançant un tub adossat a la façana o be dintre del mateix mur. 

Aquest fet tenia els inconvenients de les possibles filtracions de gas en les 

habitacions i el perill d’incendi era alt, per la qual cosa no es recomanava aquest 

tipus de instal·lació. Després, es varen fabricar canelobres amb múltiples 

llanternes.36 

    

                                            
36

 ESPÍN ESTRELLA, Antonio i CORDEIRO, Manuel R.: Introducción a la historia del alumbrado… Pàg.: 77-80. 

Fanal nomenat de consola 
utilitzat en voreres estretes. 

Foto CIMIR: Consola que subjecta una llanterna de gas a la façana 
d’una casa del carrer de la Font. Sense data. 
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Als cremadors de gas, la quantitat de gas consumit depenia de les dimensions de 

l’orifici de sortida i la pressió. També, era freqüent que un cremador per a un tipus 

de gas no fos adequat per un altre, degut a la seva composició. Els primers tipus de 

làmpades a gas van fer servir tres tipus de cremadors: el cremador del tipus 

Argand, els cremadors de ventall, i la làmpada de gas incandescent, on la flama de 

gas escalfava una xarxa molt fina d’òxid de tori – anomenada camisa – fins el 

vermell blanc. El nombre d’aparells de gas utilitzat fou força considerable.37  

 
Foto CIMIR: Canelobre de 5 llanternes a la plaça de Prim, 1954.                

 

Les experiències en l’enllumenat de gas es varen succeir i varen cercar les 

condicions més idònies per augmentar el rendiment de la llum. De forma constant, 

es va publicar, en revistes i diaris de caire industrial i tècnic, les innovacions que es 

                                            
37

 Es podien classificar en cinc grups, segons el seu bec: Becs ordinaris d’aire lliure, becs intensius d’aire 
lliure, becs intensius d’aire calent, becs d’incandescència i becs de gas carburat. ESPÍN ESTRELLA, Antonio i 
CORDEIRO, Manuel R.: Introducción a la historia del alumbrado…. Pàg.: 51. 
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produïen en la investigació. Així una de les preocupacions principals de la tècnica 

era la d’augmentar la intensitat del gas de l’enllumenat amb experiències com 

utilitzar un fil de platí que estigués envoltat per la flama, de tal manera que es va 

comprovar, a partir del fotòmetre Bunsen, un augment considerable de la llum. Un 

altre mitjà per aconseguir l’augment de la intensitat de la llum en làmpades, com 

les d’Argand, que feien servir xemeneies cilíndriques de vidre, passava per la 

utilització d’una fulla prima de ferro per sobre de l’orifici de la xemeneia que 

n’augmentava la llum d’una forma constant, però que tenia l’inconvenient d’agitar 

una mica la flama amb un moviment incòmode.38 El pas més important en el 

desenvolupament del gas en l’enllumenat fou la invenció de la camiseta 

incandescent, pel doctor Auer von Welsbach l’any 1890 que va incrementar, 

considerablement, el poder lluminós del gas i va substituir, amb rapidesa, els antics 

becs de papallona. Aquest descobriment va ser tardà, quan ja feia mig segle que 

l’enllumenat de gas s’havia estès i era molt popular; i va coincidir en el temps amb 

l’aparició d’un gran competidor del gas, l’electricitat. Aquesta innovació va 

significar un fre temporal a l’expansió de l’electricitat i una equiparació de les 

qualitats dels dos productes energètics. A Reus, els primers exemples més 

significatius va ser el projecte d’enllumenat de les places de la Constitució 

(Mercadal) i de Prim, el 1899 i el projecte de reforma de l’enllumenat de l’any 

1904.39 El bec Auer fou bàsic en la il·luminació d’incandescència.40  

                                            
38

 Revista Industrial. Any 5é. Núm. 211. Barcelona, 9 d’agost de 1861. Pàg.: 22. 
39

 Es demanà que els fanals de gas que s’encenien quan s’apagaven els d’electricitat tinguessin becs Auer 
com una millora de qualitat lumínica. AHCR: Actes Municipals 1899. Reus, 4 d’agost de 1899 i 15 de 
setembre de 1899. Foli 350-354 i 412. 
40

 Es composava d’un bec Bunsen  al que es podia fixar tot tipus de maneguets existents. L’arribada del gas 
es feia per un didal, que es fixava a la part inferior de la xemeneia, d’aproximadament un metre de alçada i 
entre 9 i 11 mm. de diàmetre. L’aire penetrava a través dels orificis situats en la part baixa de la xemeneia i 
la barreja amb el gas tenia lloc a l’interior. La quantitat d’aire admès devia ser de set a vuit vegades la del 
gas. Sobre tot, s’havia d’evitar que aquestes corrents d’aire poguessin provocar fluctuacions de la flama. Era 
aconsellable adaptar a aquest bec un regulador de pressió, ja que si no augmentaven els riscos en la seva 
manipulació.  
Al damunt de la xemeneia es col·locava un element en forma de corona destinat a debilitar la barreja 
inflamable. Aquest dispositiu estava recobert d’una tela metàl·lica, que tenia com funció portar la flama a la 
xemeneia i, a més afavorir la barreja. 
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La Societat Francesa d’Incandescència pel gas va construir cinc tipus de becs Auer, 

amb una denominació de BB, 0, 1, 2 y 3, que consumien 40, 50, 85, 115 i 150 litres 

de gas, respectivament. Aquests tipus de becs presentaven grans avantatges, però 

no tenien una bona homogeneïtat, tot i això es van utilitzar en l’enllumenat públic 

de Reus.41 L’any 1928, l’enllumenat es composava de becs Auer, becs NBI i els becs 

FM pentabecs que eren la última novetat i molt utilitzats a Barcelona. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
El cremador es completava amb un suport de vidre o porcellana que s’unia al maneguet mitjançant un 
cargol. Finalment, una volandera impedia que el gas cremés per els orificis de la xemeneia en el moment de 
l’encès. ESPÍN ESTRELLA, Antonio: Introducción a la historia del alumbrado: Pàg.: 64-66 
41

 Ídem.  
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11.2. Primera etapa de l’enllumenat públic per gas a Reus. (1854-1870).  

 

L’any 1855, l’enllumenat públic de Reus va simbolitzar el camí cap a la modernitat 

a l’igual que les ciutats espanyoles i catalanes més importants. La tecnologia del 

gas havia fet acte d’aparició com un fet possible. Aquest any s’aprovaria el “(...) 

Pliego de condiciones mediante las cuales la Sociedad titulada “Gas Reusense” 

ofrece al Magnífico Ayuntamiento de esta villa suministrar el alumbrado público 

por gas (...)”. Aquest plec de condicions tenia com finalitat substituir amb llums de 

gas un precari sistema d’enllumenat mitjançant oli. La primera premissa d’aquest 

acord havia d’ésser la d’aconseguir que “(...) el servicio público experimentase las 

notables mejoras que los adelantos y la situación de este pueblo reclaman (...)”.42   

 

L’enllumenat públic de gas era una necessitat urgent per a l’ajuntament de Reus, 

de tal manera que al contracte es concedia, a l’empresa subministradora, tres 

mesos, des de la signatura d’aquesta, perquè el nou sistema fos una realitat. 

L’Ajuntament es guardava la possibilitat de decidir sobre la instal·lació dels fanals 

de gas, sempre sota la consigna que la distància entre les llums no tingués més 

distancia que la de 120 a 150 pams, segons les circumstàncies particulars dels 

carrers. El consum de cada bec de llum pública havia d’ésser de 5 peus cúbics de 

gas espanyols/hora. L’horari de l’enllumenat començava capvespre i els llums 

romanien enceses en funció dels mesos de l’any: el gener i el febrer, 8 hores; el 

març, 7 hores; l’abril i el maig, 6 hores; el juny, el juliol i l’agost, 5 hores; el 

setembre, 6 hores; l’octubre, 7 hores i el novembre i el desembre, 8 hores; però 

l’enllumenat havia d’aturar-se set dies cada més: el dia de pleniluni més els tres 

dies anteriors i els tres posteriors. L’Ajuntament es guardava la possibilitat 

d’augmentar o de disminuir aquest horari, prèvia comunicació a Gas Reusense. El 

preu de l’enllumenat públic es va establir en 5,5 maravedís per cada hora i per 

                                            
42

 AHCR: Actes Municipals Anys 1854 – 1955. Reus, 27 de novembre de 1854. Folis 174 – 178.  
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cada bec o llum de consum de 5 peus. El contracte per l’enllumenat públic de gas 

va tenir una durada de 30 anys. 

 

Però l’enllumenat públic de gas necessitava garanties davant de qualsevol 

contingència no prevista: accidents, aturades de la producció,... Es per això, que el 

contracte es va obligar a Gas Reusense a tenir igual nombre de gresoles d’oli que 

llums de gas s’havien d’instal·lar. A més, si l’empresa faltava a la seva obligació 

d’enllumenat durant les hores senyalades, hauria de pagar el doble de la quantitat 

que hauria tingut que pagar l’Ajuntament, amb excepció dels casos d’impossibilitat 

per causes alienes a la voluntat de l’empresa. L’Ajuntament era conscient que 

l’enllumenat públic de gas significava un augment en la despeses del pressupost 

municipal, però es compensava amb l’avenç que significava per a la ciutat. Per 

complir el compromís amb l’Ajuntament, una vegada començada la construcció de 

la fàbrica, es van comprar a J. Nogués y C. de Barcelona 150 fanals denominats de 

carrer i 50 fanals dels de Rambla. Els fanals havien d’ésser de llautó i valien 140 rals 

de billó cadascun. Els cost de la instal·lació va ser de 64 rals cada fanal i se’n havien 

de col·locar, al menys, 35 per setmana. Una vegada que tots els aspectes que 

envoltaven al projecte de l'enllumenat mitjançant el gas estaven en marxa, es va 

signar, el 13 de gener de 1855, el primer contracte entre la Municipalitat, presidida 

per l’Alcalde Joan Martell, i Gas Reusense.43 En total s’havien d’il·luminar 113 

carrers i places. Els treballs de canalització i de col·locació dels fanals havien 

d’acabar durant l’any 1855. L’empresa adjudicatària, Gas Reusense va assumir tots 

aquests treballs de caràcter tècnic i es va comprometre a fer-se càrrec de les 

despeses econòmiques que aquestes tasques reportessin. També va assumir les 

despeses del servei d’encendre i apagar els fanals.44  

 

                                            
43

 BANÚS SANS, Josep:  Gas Reusense, SA 1854-1954. Pàg.: 13-14.  
44

 Ídem. 
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Amb tot el seu dret, l’ajuntament de Reus va demanar a Gas Reusense com establir 

un sistema que regulés amb exactitud el gas que havia de consumir cada bec de 

l’enllumenat públic a gas. Necessitava controlar el consum de gas i la seva 

correspondència amb la potència d’il·luminació – rendibilitat -. El projecte era jove 

i presentava deficiències, l’Ajuntament era el responsable del control del 

funcionament de la il·luminació pública de gas. Es van produir diverses queixes 

dels veïns amb respecte la poca llum que emetien els fanals de gas en determinats 

carrers. Per contra, es demanava la il·luminació d’alguns carrers més. Per tal de 

gestionar i solucionar totes aquestes demandes i queixes, es va crear una comissió 

municipal “revestida dels poders necessaris” perquè amb la unió d’una 

representació de Gas Reusense poguessin revisar i reformar el contracte.45 La 

distribució de l’enllumenat públic de gas va produir, també, queixes perquè, alguns 

veïns, van considerar que era poc equitatiu deixar carrers il·luminats encara amb 

petroli mentre d’altres ho eren amb gas, i es preguntaven si se’ls considerava veïns 

de pitjor condició que els altres.46 

 

L’any 1857, per voluntat de l’Ajuntament es va reformar l’escriptura del conveni 

amb Gas Reusense i es va establir que deixaven d’il·luminar-se els carrers 

següents: camí de Valls, de Sant Llibori, de Miramar, de Sant Francesc Xavier, de 

Santa Clara, del Palo Santo, de Sant Miquel, de Sant Lluís i de Closa Miró i que en 

lloc d’aquests carrers calia il·luminar els carrers que es dirigien envers l’Estació del 

Ferrocarril i la Industrial Harinera, també el denominat carrer de la Jabonera i els 

carrers d’Ortega, de Gornals i de Sant Celestí.47 L’any 1860, es va produir una altra 

modificació de l’escriptura primitiva del conveni i va canviar la canalització d’una 

sèrie de carrers per unes altres.48 El control municipal sobre l’enllumenat públic 

era important perquè podia determinar el seu funcionament segons les seves 

                                            
45

 AHCR: Actes Municipals. Anys 1856-1857. Reus, 22 de novembre de 1856. Folis 102-103. 
46

 Diario de Reus. 29 de maig de 1879. 
47

 AHCR: Actes Municipals. Anys 1856-1857. Reus, 11 de febrer de 1857. Folis 130-131. 
48

 AHCR: Actes Municipals. Anys 1858-1861. Reus, 17 de juliol de 1860. Folis 400. 
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necessitats encara que Gas Reusense no va permetre que aquestes decisions 

alteressin les condicions del Contracte, així l'any 1858, es va suprimir l’enllumenat 

públic a gas, a petició de l’Ajuntament, durant 3 hores al dia. Aquesta reducció va 

significar, tal i com estipulava el contracte, una indemnització a Gas Reusense. Es 

va negociar la indemnització i es va establir en el pagament de 1.600 rals de billó al 

mes i d’una bassa d’aigua setmanal del rentador públic de la mina de l’Aigua 

Nova.49 

 
Foto CIMIR: Estació Vella o del Nord il·luminada per fanals de gas, a l’any 1909. 

 

A Reus, l’any 1860, l’enllumenat públic de gas, encara no s’havia estès 

completament i només constava d’un centenar de fanals. Existien, encara, un bon 

nombre de fanals de petroli o d’oli que cuidaven els serenos dels barris.50 Però, 

l’enllumenat a públic a gas es va generalitzar progressivament i es va instituir com 

un element de distinció, de tal forma que aquell any l’Ajuntament va realitzar 

gestions amb Gas Reusense perquè col·loqués un fanal artístic al centre de la plaça 

de la Constitució, amb la finalitat que es pogués il·luminar degudament aquesta via 

                                            
49

 Ídem: Reus, 5 de juny i 22 de juliol de 1858. Foli 66 i 78. 
50

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom I. Pàg.: 245. 
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cèntrica.51 La situació de l’enllumenat públic de gas era, l’any 1861, segons Jaume 

Fort:52 “(...) En alumbrado público, el Ayuntamiento no solo ha extendido el gas a 

algunas calles como la de Sardá que no lo tenían, sino que acordó y formó las bases 

de un proyecto para alumbrar la población, desde la hora en que hoy día se 

apagan, hasta la madrugada, con una tercera parte de los faroles. No hay 

necesidad de encarecer la importancia de esta mejora, bajo cualquier aspecto que 

se la considere, y mayormente en una ciudad fabril donde multitud de mujeres y 

niños acuden a las fábricas antes de que amanezca el día. El Ayuntamiento se 

promete que allanados los obstáculos que presenta la Empresa de Gas, podrá 

realizarse una mejora que nos pondrá al nivel de las primeras ciudades de Europa 

(...)”.  

 

Però, Gas Reusense, a pesar de la variabilitat en el criteri en la implantació de 

l’enllumenat de l’Ajuntament, havia ja realitzat, fins l’any 1860, una important 

inversió en l’enllumenat públic, en concret 140.738,03 rals de billó (35.184,51 

pessetes), que no li van donar els rendiments econòmics esperats degut al deute 

municipal.53 L’any 1862, els treballs de canalització de la xarxa gas al voltant del 

nucli antic de Reus continuaven per tal de substituir l’enllumenat d’oli perquè no 

quedessin els carrers a les fosques.54 Durant els anys següents, encara hi hauria 

crítiques notòries per l’estat de l’enllumenat públic.55 Però, el nou sistema 

alimentat amb gas tenia una excel·lència molt superior a la resta (oli i petroli), i és 

per aquest motiu que es va utilitzar a les diverses festivitats de la ciutat, on es 

                                            
51

 Ídem. Pàg.: 260. 
52

 Ídem. Tom II. Pàg.: 5 i 6. 
53

 Ídem. Pàg.: 66. 
54

 “(...) Por cada nuevo farol que la sociedad “Gas Reusense” instalaba en las calles, presentaba al 
Ayuntamiento un candil de aceite, que debía tener dispuesto por si una noche se hubiera apagado el gas. Tal 
medida de previsión estaba encaminada a que las calles no quedaran a oscuras en las primeras horas de la 
noche, que de  las 11 en adelante Reus parecía un boca de lobo, mal que en invierno los obreros fabriles, al 
acudir al trabajo a las cinco de la mañana protestaban de la falta de alumbrado. Ello brindaba ocasión a no 
pocos mal intencionados de apretujar a las obreras que se defendían de tales ataques a chillidos o 
mordiscos. (...)” Ídem. Pàg.: 295. 
55

 Ídem. Tom IV. Any 1865-1867. Pàg.: 113. 
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buscava més ornamentació i distinció.56 L’avenç de l’enllumenat de gas semblava 

irreversible i va aconseguir prevaldre per sobre dels nous competidors que van 

aparèixer per disputar-li la seva supremacia. Les altres iniciatives van obtenir poc 

èxit. L’any 1863, es va presentar davant l’Ajuntament un anunci, enviat des de 

Barcelona per un fabricant, sobre un tipus d’enllumenat, mitjançant el “Solustre”. 

Aquesta solució es va adoptar al passeig públic dels Seminaris, als Jardins 

d’Euterpe,57 però poc després, va ser necessari d’il·luminar els voltants de l’Euterpe 

amb tres fanals de gas, per al bé del públic.58 Però no va ser l’únic ni l’últim intent 

de diverses empreses que van voler participar en el negoci de l’enllumenat de la 

ciutat de Reus.59 

 

L’any 1863, hi havia encara un nombre important de carrers sense l’enllumenat de 

gas, com ho demostra la subhasta, celebrada al juliol, per cedir el servei de 

l’enllumenat d’oli.60 Davant de la sol·licitud dels veïns del carrer de Santa Paula 

perquè se substituís el fanal d’oli per un de gas donat que la llum era insuficient, 

l’Ajuntament va decidir instal·lar un segon fanal d’oli. L’evolució de l’enllumenat 

públic de gas i el d’oli queden reflectits al pressupost municipal de l’any 1864. Per 

a la il·luminació de gas, es va calcular un increment de la despesa de 10.000 rals de 

billó, mentre que per a la de l’oli, l’increment només va ser de 4.000 rals.61 En 

resum, el pressupost per a l’oli va ser de 10.000 rals i per al de gas de 141.600 

                                            
56

 Com en d’altres ocasions, l’enllumenat públic a gas jugà un important paper en les festes de Misericòrdia, 
celebrades el 8, 9 i 10 de desembre de 1865: “(...) Por la noche habrá iluminación general, distinguiéndose 
en ellas, varios de los establecimientos de la ciudad y sociedades de recreo, y especialmente la Casa 
Capitular, cuya fachada presentará una profusa combinación de luces a gas con alegorías de la fiesta. (...)” 
La il·luminació general seria complerta els dies de festa: “(...) La puerta principal de los cuarteles estaba 
iluminado con un bonito juego de luces de gas, y las ventanas del segundo piso estaban iluminadas con 
vasos de colores y adornadas con banderas cruzadas de diversas nacionalidades. (...)” Ídem. Pàgs.: 132 i 134 
i Ídem. Tom V. Any 1868. Pàg.: 232. 
57

 AHCR: Actes Municipals. Anys 1862–1865. Reus, 22 i 29 de maig de 1863. Foli 175 i 183. 
58

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom III. Anys 1863-1864. Pàg.: 18. 
59

 AHCR: Actes Municipals. Anys 1868-1870. Reus, 8 i 25 de juny de 1868 i 7 de desembre de 1869. Foli 52. 
60

 AHCR: Actes Municipals. Anys 1862–1865. Reus, 21 de juliol de 1863. Foli 210  
61

 Ídem. Reus 9 d’octubre de 1863. Foli 256. 
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rals.62 Una gran diferència entre ambdós sistemes d’enllumenat que es va 

reafirmar en els pressupostos dels anys següents.63 L’enllumenat d’oli s’extingia, a 

mesura que les canonades de gas arribaven a gran part dels carrers de la ciutat. On 

continuava l’enllumenat d’oli i el de gas no hi arribava, es va substituir, encara que 

va ser de manera provisional, per una il·luminació generada per petroli. D’aquesta 

manera, l’Ajuntament revolucionari de 1869 va acordar treure a pública licitació 

l’enllumenat públic per petroli en substitució de l’antic enllumenat d’oli de la ciutat 

de Reus, però no es va presentar cap licitador perquè la subhasta presentava un 

preu molt baix. Després d’això, l’Ajuntament es va veure obligat a pujar el tipus de 

6 mil·lèsimes per hora fins a 8, però sense aconseguir cap efecte perquè el preu 

que es pagava per hora i llum continuava sent insuficient per fer front al 

manteniment del sistema i a la competència del gas. Al final, l’Ajuntament, el 1870, 

es va haver de fer càrrec de la compra del petroli per a l’enllumenat públic.64 

 

L’enllumenat públic de gas es va trobar en moltes ocasions en la disjuntiva 

d’haver-se d’apagar-se per culpa de la manca de pagament, perquè l’Ajuntament 

tenia les arques gairebé buides. L’apagada completa, per aquest motiu, de 

l’enllumenat públic només va succeir en comptades ocasions. Des d’un bon 

començament, els deutes municipals amb Gas Reusense no van fer altra cosa que 

créixer. L’any 1863, Gas Reusense va haver de reclamar, en diverses ocasions, el 

pagament dels últims mesos consumits i la indemnització per la supressió d’hores 

d’enllumenat públic.65 L’Ajuntament va aprovar pagar aquest deute, però per altra 

banda va iniciar consultes legals per tal de rescindir el contracte que l’unia amb 

                                            
62

 El pressupost per l’enllumenat públic a gas era la despesa de major quantia del pressupost, per sobre de 
la despesa en el sou dels empleats de l’Ajuntament (70.850 rals), de Beneficència (129.549 rals), etc. FORT, 
Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom III. Pàg.: 173. 
63

 Al pressupost del 1865, es destinaven per l’enllumenat d’oli 10.000 rals de billó i per el de gas 143.600. 
AHCR: Actes Municipals. Anys 1862–1865.  Reus, 28 de maig de 1864. Foli 339–341. 
64

 AHCR: Actes Municipals. Anys 1868-1870. Reus, 8 de juny, 14 i 27 d’agost de 1869. Foli 110, 135 i 139. 2on 
Volum: Reus, 29 de gener de 1870. Foli 14. 
65

 AHCR: Actes Municipals. Anys 1862–1865. Reus, 19, 25 i 28 d’agost de 1863. Foli 228, 231 i 232. 
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Gas Reusense.66 Però aquests gestos tan sols eren una posada en escena perquè 

ambdues entitats es necessitaven, la una per mantenir una il·luminació pública de 

prestigi i l’altra perquè no es podia desprendre, per raons econòmiques, del seu 

millor client. Així, les relacions, mitjançant el contracte, entre Gas Reusense i 

l’Ajuntament havien de continuar necessàriament vives. Amb aquesta situació 

contractual, l’any 1865, una Comissió municipal i l’empresa subministradora van 

resoldre les qüestions que encara tenien pendents, i es va establir un pacte sobre 

108 fanals, que haurien d’il·luminar fins a la matinada, mentre la resta de fanals 

s’apagarien a partir de la mitjanit. Es van concretar les condicions de 

funcionament, i es va estipular que l’horari d’encesa d’enllumenat seria el que ja 

existia a partir del capvespre; que les nits de pleniluni, l’enllumenat s’apagaria 

segons un acord entre ambdues parts; que l’Ajuntament posaria a disposició de 

Gas Reusense els serenos necessaris per apagar els 108 fanals referits; que es 

podrien variar aquests fanals destinats a il·luminar fins a la matinada i que el preu 

a pagar per l’ajuntament, per aquests fanals, seria de 2.000 rals mensuals.67 

                                            
66

 Ídem. Reus, 4 de setembre de 1863. Foli 236. 
67

 “(...) 1º Los faroles del alumbrado público, se encenderán en la misma hora que actualmente viene 
haciéndose en observancia de lo estipulado en la escritura de convenio firmada por el Ayuntamiento y la 
expresada sociedad Gas Reusense. 
2º A las doce de la noche se apagará el alumbrado público, excepto ciento ocho faroles, los cuales se 
designarán en relación separada que se entregará al Sr. Administrador de la Sociedad. 
3º Los expresados ciento y ocho faroles continuarán alumbrando hasta el amanecer apagándose a las horas 
siguientes. Enero a las 7, Fbro. A las 6 

2
/4  = Marzo 5 

2
/4  = Abril 5 = Mayo 4 

1
/4  = Junio 3 = Julio 3 

1
/4  = 

Agosto 4 = Sbre. 5 
2
/4  = Octubre 6 = Noviembre 6 

2
/4  = Diciembre 7. 

4º Las siete noches que según escritura del convenio firmada por el Ayuntamiento, debe dejar de 
alumbrarse, por ser de luna, serán aquellas que la sociedad Gas Reusense de acuerdo con el Excmo. 
Ayuntamiento juzgue más a propósito según la hora en que la luna salga debiéndose tener especial cuidado 
en distinguir las que no ha de alumbrarse hasta las doce y había necesidad de hacerlo con respecto a los 
ciento y ocho faroles desde la expresada hora hasta la madrugada, y las que por el contrario deberá 
alumbrarse hasta las doce, y no habrá necesidad de luz desde las doce al amanecer. 
5º El Excmo. Ayuntamiento pondrá a disposición de la Empresa los serenos de esta ciudad para apagar al 
amanecer los ciento y ocho faroles referidos por cuyo servicio indemnizará la empresa al Excmo. 
Ayuntamiento cien rea

s
 v

n
. Mensuales. 

6º Si la experiencia demostrase en lo sucesivo que los ciento y ocho faroles que hay se designan para 
alumbrar las calles de la ciudad desde las doce a la madrugada, no son los más a propósito podrán variarse 
o designar otros en todo o en parte a petición del Ayuntamiento, si bien no podrá jamás sin mediar nuevo 
convenio hacer que se aumente dicho número. 
7º El Excmo. Ayuntamiento retribuirá a la empresa por el valor del alumbrado de los cientos ocho faroles 
que han de arder desde las doce a la madrugada, con la cantidad de dos mil rea

s
. mensuales, sin perjuicio de 

la que corresponda a la Empresa por dichos faroles en el alumbrado general hasta las doce. 
8º Este convenio se entiende vigente desde el primero de Fbro. del corriente año. (...)” 
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La modificació del conveni signat l’any 1854, va significar un augment en l’horari 

de la il·luminació pública de gas i on una gran part dels seus fanals s’apagaven al 

final de la nit. L’augment de l’horari va ser una demanda realitzada per diverses 

veus reusenques, per tal de protegir els obrers que accedien al seu treball abans 

de la matinada. La negociació per la cessió dels serenos a Gas Reusense, que 

havien de realitzar els treballs d’apagada dels fanals a la matinada, tenia com 

transfons un intent de rebaixar els costos, per part de l’Ajuntament, en 

l’enllumenat públic. Gas Reusense hauria de pagar 100, dels 168 rals de billó del 

salari mensual d’un sereno.68 Amb aquests canvis es demostra que el conveni tenia 

una vida pròpia i que la capacitat de pactar, entre ambdues parts, era important. 

  

Tot aquest canvi es va deure a què l’enllumenat públic de gas presentava diversos 

problemes que units al precari enllumenat d’oli feia que, l’any 1864, s’afirmés 

que:69 “(...) El servicio de alumbrado público seguía detestable. Ocupándose de ello, 

dice “Diario” de 25 febrero: 

“Ayer y anteayer desde que anocheció hasta las 9 y tres cuartos de la noche, era 

tan completa la oscuridad de nuestras calles, que no podía darse un paso sin 

tropezar. Las consideraciones a que se presta la falta de alumbrado de gas en los 

días que equivocadamente se consideró que lo haría la luna, en una población de 

28.000 almas y en pleno siglo diez y nueve, creemos redunda en prejuicio del buen 

nombre de esta ciudad. Esperamos del celo de nuestra municipalidad, que sabrá 

obviar esta falta que al criticarla nos hacemos eco de las quejas del público.” 

“No podemos menos que tributar nuestros elogios a cuantos han contribuido a la 

decisión tomada por la municipalidad, para que quedase enteramente a oscuras 

nuestra ciudad durante la mayor parte de la noche; lo cual daba una triste idea de 

                                                                                                                                    
Ídem. Reus, 27 d’abril de 1864. Foli 328-329 
68

 En el pressupost de 1866 el salari d’un sereno estava estipulat en 168 rals de billó al mes. Ídem.: Reus 3 
de maig de 1865. Folis 471-473. 
69

 Diario del 25 de febrer de 1864. FORT, Jaume: Anales de 1860... Tom III. Any 1863-1864. Pàgs.: 249-250. 



 
11. L’enllumenat públic de gas. Pàgina 609

nuestra cultura, al par que podía ser peligroso para la seguridad de los transeúntes 

en las altas horas de la madrugada, habiendo ocurrido más de un caso que 

corrobora este aserto. En una población de la importancia de Reus, e iluminada 

además por el gas, era un anacronismo al cual era preciso poner término. El 

número de luces que desde las doce hasta la madrugada quedan alumbrando la 

población, parece que son 108, habiendo empezado esta mejora desde hace dos o 

tres días. (...)” 

 

L'enllumenat públic de petroli, que estava en plena decadència enfront de 

l'enllumenat per mitjà del gas, es va fer servir per a pressionar a Gas Reusense 

perquè accedís a les súpliques municipals. El 1867, Gas Reusense va rebaixar el 

preu del gas per al consum particular i l'Ajuntament va voler que aquesta rebaixa 

s’estengués a l’enllumenat públic. Per aconseguir aquest propòsit, el consistori 

reusenc la va amenaçar amb una subhasta per il·luminar amb petroli els carrers 

que encara s’enllumenaven amb oli. Dins d’aquest context, el mes de març 

l’Ajuntament va sol·licitar la rebaixa del preu de l’enllumenat públic de gas, però 

Gas Reusense, en un primer moment, no va accedir encara que l’acord no va 

tardar en arribar:70 “(...) La fábrica de fluido lumínico local, en 1867, realizó buenos 

negocios, mal que se negara a la demanda del Ayuntamiento, que pedía le 

facturaran el gas al mismo precios que a los particulares no obstante el gran 

consumo de fluido para el alumbrado público. Ello motivó que esta Municipalidad 

anunciara una subasta para iluminar varias calles con petróleo. Por fortuna, 

mediaron en el caso buenos componedores, y la cosa se arregló a la chita callando, 

lográndose una rebaja para el público. (...)” 

 

Amb aquesta tibantor en les negociacions, es va arribar a la Revolució de 1868 i les 

relacions amb el nou Ajuntament van canviar. L’Ajuntament va anul·lar el 

contracte de 1854 amb Gas Reusense, per considerar-lo onerós. Però, per contra 
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 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IV. Pàgs.: 311-313. 



 
11. L’enllumenat públic de gas. Pàgina 610

l’Ajuntament revolucionari va intentar liquidar el deute municipal acreditat i va 

acordar demanar un préstec al Banc de Reus per pagar a Gas Reusense.71 Tot i 

això, el deute no es va resoldre, es mostrava bona voluntat però mancaven els 

recursos. I va ser per aquest motiu que la ciutat de Reus, l’any 1870, a partir de les 

12 de la nit, es va quedar a les fosques a petició del propi Ajuntament.72 Gas 

Reusense no es podia permetre que l’enllumenat públic estigués molt de temps 

apagat sinó la seva economia es ressentiria, és per això que no es va quedar de 

braços creuats i va recórrer a la mediació del Governador de la Província. 
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 AHCR: Actes Municipals. Anys 1868-1870. Reus, 28 d’octubre de 1868 i 30 de març de 1869. Folis 73 i 69. 
72

 Ídem.: Reus 29 de març de 1870. 2on Volum: Foli 86. 
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11.3. Consolidació del sistema d’enllumenat de gas. (1870-1898). 

 
AGN: Aquarel·la de la plaça del Mercadal a finals del segle XIX.

73
 

 
La substitució de l’enllumenat públic tradicional pel gas va continuar. La diferència 

en la qualitat llumínica, en comparació amb la que produïa el petroli, era molt 

superior, de manera que els ciutadans demanaven un canvi. Així, l’any 1870, es van 
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plantejar col·locar les canonades necessàries per enllumenar mitjançant el gas la 

plaça de la Llibertat, el carrer de la Fortuna i la plaça de la Presó, en concret per 

substituir els antics fanals contigus a la font de Neptú.74 El 1873, el carrer del camí 

de Valls també va canviar el seu enllumenat pel gas, després que els veïns 

denunciessin el mal servei que prestaven els fanals, donat que convertien al carrer 

en intransitable durant la nit.75 Les demandes per la millora de l’enllumenat es 

repetien entre els veïns i l’any 1876, els veïns de la plaça de Sant Narcís i dels 

carrers adjacents van sol·licitar que el gas il·luminés la seva zona, en base al 

principi d’equitat. Els veïns van argumentar que tots els ciutadans de la ciutat eren 

iguals i que per tant havien de tenir els mateixos drets i, a més, que el nou tipus 

d’enllumenat de gas repercutiria en la seguretat dels conciutadans en general, que 

anaven i venien des de l’Estació del ferrocarril.76 

 

 
Foto CIMIR: Voltants de l’Estació del Nord o Vella il·luminats per fanals de gas. Any 1913. 
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 L’aquarel·la va ser realitzada per Esteve Sabaté i Brió que va ser Cap de Servei de Gas Reusense i que el 
1970 es va incorporar a La Catalana de Gas y Electricidad. 
74

 AHCR: Actes Municipals. Any 1868-1870. 29 d’octubre de 1870. Foli 251. 
75

 Ídem. Any 1871. 19 de febrer de 1871. Foli 21 i 22 i AHCR: Expedients d’obres. Fomento, any 1873.Veïns 
del carrer camí de Valls sol·liciten que s’enllumeni per gas.  
76

 AHCR: Expedients d’obres. Fomento, any 1876. Diversos veïns propietaris de la plaça de Sant Narcís 
demanen s’estableixi l’enllumenat per gas en aquest carrer. 
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La davallada de l’enllumenat públic de petroli era greu, perquè l’Ajuntament era 

incapaç de trobar un arrendatari d’aquest servei, degut al seu preu molt baix i a la 

limitació de les seves prestacions davant del gas. Era un tipus d’enllumenat ja 

sense futur. L’ajuntament es va veure obligat a substituir definitivament 

l’enllumenat de petroli pel del gas.77 El pressupost que l’ajuntament de Reus va 

tenir per a l’enllumenat públic de gas, entre els anys 1875 i 1880, va ser de 33.000 

pessetes.78 Un valor considerable, encara que la majoria dels beneficis es varen 

aconseguir en el mercat particular, tal com ho demostra que els beneficis de la 

societat van ser superiors en més del doble d’aquesta quantitat. L’única xifra 

consignada per a l’enllumenat era la del gas, no hi havia cap partida per altres 

sistemes d’enllumenat, la qual cosa constata que els altres sistemes eren ja 

minoritaris. Als pressuposts de 1876 i de 1877, es van dedicar 8.000 pessetes, 

respectivament, per tal de sufragar el deute que tenia amb Gas Reusense.79 Tot i 

això, aquesta partida pels endarreriments, en realitat només va ser un acte de 

bona voluntat perquè el deute de l’Ajuntament va continuar creixent. 

 

Al final de la dècada dels 70 del segle XIX, van aparèixer notícies sobre una nova 

font de llum, l’electricitat, que es convertiria en el principal competidor del gas per 

l’enllumenat públic i particular. L’any 1879, es va instal·lar l’enllumenat elèctric en 

alguns locals comercials de Reus, tot seguint els reeixits passos de les experiències 

barcelonines.80 El 3 de març van tenir lloc: “(...) los primeros ensayos públicos del 

alumbrado eléctrico en algunos establecimientos de esta ciudad. Todos estos 

forman parte de una misma manzana, utilizándose como a fuerza la máquina de 

vapor de cuatro caballos, de la fábrica de hielo del señor Brugués que a la calle de 

Guardia. Dicha máquina genera la electricidad en un aparato Gramme, construido 

en los talleres de los reputados físicos señores Dalmau e hijo. Tres cables conducían 
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 AHCR: Actes Municipals. Any 1876. 4, 11i 25 de gener de 1876. Foli 6,7, 14, 25 i 26. 
78

 Ídem. Any 1874. 18 de desembre de 1874. Foli 268 i 269, Any 1877. 3 d’agost de 1877. Foli 223 i Any 
1879. 16 de maig de 1879. Foli 105-108.  
79

 Ídem. Any 1877. 3 d’agost de 1877. Foli 223. 
80

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VI. Pàg.: 367. 
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la electricidad a tres lámparas Serrin, colocadas respectivamente en los Cafés de 

Cuyás, de España y del Siglo. (...)” 81 Un any després, l’enllumenat elèctric es va 

presentar, per segona vegada, a la societat reusenca, als Jardins d’Euterpe, com 

una atracció digna d’un circ:82 “(...) En Julio dio varias funciones en nuestro teatro 

de verano la compañía acrobática del coronel Boone con sus doce leones 

amaestrados y numerosos artistas de varietés. Dicho circulo ambulante, de gran 

nombradía, llevaba una dinamo, produciendo luz eléctrica en arcos voltaicos. 

Dichos arcos fueron los primeros que admiráronse en Reus. (...)”  

 

L’any 1883, l’electricitat es va tornar a utilitzar, a Reus, amb una finalitat pràctica 

però dins d’un context festiu.83 Així, l’Ajuntament va agrair a Esteve Soler: “(...) el 

permitir la instalación en su fábrica las máquinas que han de producir el fluido para 

la iluminación eléctrica del campanario durante las fiestas de octubre. (...) La 

celebración de los extraordinarios festejos de octubre, asumió las Casas 

Consistoriales engalanándose sus balcones y fachadas, e iluminándose 

espléndidamente que no en vano la electricidad imperaba en Reus iluminando 

fantásticamente el Campanario. (...)” Altres mostres es succeïren en anys 

següents, el 1888, la il·luminació elèctrica va tornar a Reus dins d’un context lúdic 

però com una energia eficient per a la il·luminació d’espais tancats:84 “(...) En 

octubre se alzó en la referida plaza (de los Cuarteles), el grandioso circo Ancillotti, 

que funcionó durante unos meses con sus 36 artistas de varietés, iluminándose 

dicho Circo con arcos voltaicos, alimentados por dinamos del propio pabellón. (....)” 

De seguida, algunes veus van aprofitar les primeres proves elèctriques per 

                                            
81

 “(...) Dichas lámparas pendían del techo, estando a una distancia de tres metros del suelo; en la parte 
inferior de cada una había un reflector circular de metal en forma de cono invertido, que impidiendo la vista 
directa del arco voltaico, reflejaban todos sus destellos sobre el techo, lográndose así que una luz difusa y 
clara inundase todos los ámbitos del local. Nosotros vimos los ensayos en el café de España lleno de una 
extraordinaria concurrencia, que saludó con nutridos aplausos la aparición de la luz. Creemos que 
introduciendo unas leves modificaciones en el reflector, la adopción de dicho alumbrado realizaría un gran 
progreso, ya que no es solo más blanca y más intensa la luz, sino que ofrece además la ventaja de no 
inficionar la atmósfera, de no elevar la temperatura y de no haber con ella exposición ninguna de explosión 
ni de incendio. (...)” Diario de Reus. 4 de març de 1879. 
82

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VII. Anys 1880-1889. Pàg.: 19. 
83

 Ídem. Pàg.: 114, 115 i 141. 



 
11. L’enllumenat públic de gas. Pàgina 615

pressionar a Gas Reusense:85 “(...) el mal servicio del alumbrado público, presto 

habrá de desaparecer con la implantación de la electricidad por una empresa 

francesa, según las pruebas realizadas en el Euterpe. (...)” 

 
Foto CIMIR: El campanar de Sant Pere vist des del carrer del Fossar Vell. 

Il·luminació a gas del carrer i xarxa aèria elèctrica instal·lada. Al voltant de l’any 1900. 

 

Tot i així, les experiències elèctriques i el mal averany, no va semblar que 

pertorbessin la dinàmica de Gas Reusense que va continuar amb l’estesa de 

                                                                                                                                    
84

 Ídem. Pàg.: 294. 
85

 Ídem. Pàg.: 25. 
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l’enllumenat públic de gas per la ciutat. El seu àmbit tenia un creixement 

progressiu i l’any 1882, es va inaugurar la il·luminació per gas del passeig de 

Seminaris;86 el 1890 es va canalitzar i es va il·luminar la plaça de la Llibertat i la 

travessia de Santa Paula, mentre que el 1891 es va preveure una canalització i una 

instal·lació de gas als carrers de la Primera travessia de Salou, de l’Aigua Nova, de 

la travessia de la Rambla, Nova de Sant Josep, rambla de Mazzini i de Pròsper de 

Bofarull.87  

 
Foto CIMIR: Fanal de columna coronat a gas igual al model de fanal existent a la plaça de Catalunya.  

Foto realitzada al voltant de l’any 1910.  

 
L’enllumenat públic de gas, en alguna ocasió, va actuar conjuntament amb la 

iniciativa privada. L’any 1884, els propietaris de les cases de la plaça de Prim, on hi 

havia pòrtics, es van comprometre, davant de l’Ajuntament, a col·locar fanals per 

l’enllumenat a gas. Es van responsabilitzar del cost del valor d’un fanal per 

cadascun dels arcs del pòrtic que corresponien als edificis respectius. De les 

despeses de les canonades i col·locació dels fanals se’n van fer càrrec els 

propietaris. Una vegada col·locats els fanals, l’Ajuntament en seria el propietari i es 
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 Avui, el passeig de Mata. Ídem. Pàg.: 96. 



 
11. L’enllumenat públic de gas. Pàgina 617

faria càrrec de la seva reparació i manteniment. A més, l’Ajuntament pagaria 

l’enllumenat dels referits fanals, les mateixes hores que ho estiguessin els altres de 

l’enllumenat públic. Des de l’hora que s’apagués l’enllumenat públic fins a la 

matinada, calia que continuessin encesos tres fanals del pòrtic, un de cada extrem 

i altre del centre del mateix.88  

 
Foto CIMIR: Vista de la plaça de Prim amb els fanals de gas penjats a cada arcada. Al voltant de l’any 1900.  

 

El guarniment de la ciutat tenia una relació directa amb el gas perquè l’enllumenat 

era un element essencial. L’any 1891, l’Ajuntament va acordar la col·locació de 

quatre canelobres de cinc braços de bronze, al voltant del monument al General 

Prim amb un cost que no havia d’excedir de les 6.000 pessetes subvencionades per 

Gas Reusense. Aquesta il·luminació de la plaça de Prim es va inaugurar l’any 

1892.89 
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 AHCR: Enllumenat públic. 80 nous fanals per als Ravals. Any 1888.  
88

 AHCR: Expedients d’obres. Fomento, any 1884. Col·locar fanals de gas en el pòrtic de la plaça de Prim. 
89

 A finals de 1893, s’inauguraria, sense anunci previ, el monument al General Prim, no celebrant-se festa 
degut a les enemistats polítiques entre la Comissió Executiva de dit monument i la Corporació municipal. 
AHCR: Enllumenat públic. Plaça Prim. Any 1891. i FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàg.: 
44, 45, 68 i 86. 
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Llanternes del canelobre a la plaça de Prim. 
Any 2007. 

 

Les llanternes dels fanals de la Plaça Prim no 
serien exactament les projectades el 1891. 

Fanals de la plaça de Prim. Dècada de 1890. 

Basa dels canelobres de la plaça de Prim d’en 
Pere Caselles. Any 1891. 
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Foto CIMIR: Canelobre de gas a la plaça de Prim al voltant de l’any 1904. 

 

 
Foto CIMIR: Vista general de la plaça de Prim, al voltant de l’any 1900,  

i els elements per la seva il·luminació amb gas.  
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Tot i que l’enllumenat públic a gas va mantenir un creixement continu des de l’inici 

del subministrament, també va trobar algun període d’estancament o de retrocés. 

Aquest processos d’evolució negativa van tenir, gairebé sempre i abans de 

l’aparició de l’electricitat, un caire econòmic. La falta de liquidat de l’ajuntament 

de Reus, va fer incrementar el deute, i Gas Reusense va haver d’adoptar mesures 

dràstiques. L’any 1885, l’empresa va decidir el tancament del gas, però el va limitar 

només a les dependències municipals, que es van haver d’il·luminar amb petroli, 

encara que per poc temps. L’any 1886, l’enfrontament amb l’Ajuntament per 

l’enllumenat públic va continuar, i l’ens municipal va intentar canviar el sistema, 

com ja havia fet en ocasions anteriors, en base al preu, molt menor, del petroli:90 

“(...) En vista de que el alumbrado público por gas gastaba 113 pesetas cada noche, 

y el de petróleo y gasolina 48,40 pesetas se acordar establecer el referido 

alumbrado, anunciado la oportuna subasta. (...)”. La subhasta per l’enllumenat 

públic per petroli i gasolina va ser un fracàs, com ja havia succeït l’any 1867 i el 

1869, i l’Ajuntament es va veure obligat a resoldre el conflicte amb Gas Reusense. 

Però, abans la solució, Gas Reusense va deixar de subministrar gas per a 

l’enllumenat públic:91 “(...) El conflicto con el Gas Reusense y la consiguiente 

sustitución del alumbrado del gas, por petróleo y gasolina, motivó sinsabores al 

Ayuntamiento que vióse obligado ante el cierre del fluido para el alumbrado 

público, a improvisarlo como pudo hasta que a primeros de febrero se solucionó el 

conflicto, mediante los buenos oficios de los concejales, que al ser repuestos de su 

destitución gubernamental, se ocuparon preferentemente del asunto del gas. 

Como la reposición de dichos ediles efectuóse en marzo, resulta que Reus pasó 

varios meses alumbrado como un villorrio. (...)”  

 

                                            
90

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VII. Pàg.: 216. 
91

 Ídem. Pàgs.: 217, 221 i 222. 
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La resolució del conflicte va permetre la signatura del nou contracte, el 1887, entre 

l’Ajuntament i Gas Reusense.92 Un contracte que durant 10 anys regularia les seves 

relacions i el sistema de l’enllumenat públic, on es va crear un model per tal 

d’eliminar el deute municipal, la qual cosa no va succeir. Aquest contracte va 

obligar a instal·lar l’enllumenat públic en 62 carrers on encara no existia. També, 

va establir el canvi dels 4 fanals de la plaça de Prim “(...) cuando quede levantado el 

monumento en proyecto, por candelabros en la forma armónica con aquella obra, 

que el artista de ella indique, ya adosados al propio monumento, ya en el espacio 

de la mencionada plaza, sin que el  coste total pueda exceder de 6.000 pesetas. 

(...). A més va fer constar que “(...) el contratista establecerá dentro el primer año 

de la contrata en la Plaza de la Constitución cuatro candelabros de 5 luces y en el 

centro de ella otro de mayor potencia y de más elegante y artística forma. (...)” 

 

Dos anys després de la signatura del contracte, va començar un ambiciós projecte 

de millora de l’enllumenat públic dels Ravals, i es van substituir les columnes de 42 

fanals per unes altres més elegants, que l’any 1929 encara perduraven. Així 

mateix, es va augmentar, amb les noves columnes, fins a un centenar els fanals 

dels Ravals. A la plaça de la Constitució (Mercadal), tal com es va acordar al nou 

contracte, es van col·locar els quatre canelobres de ferro de cinc braços que 

s’inaugurarien el 1888, i es van ajornar la instal·lació d’un fanal artístic de gran 

nombre de braços al centre de la plaça.93 En aquest període, 1888-1889, 

l’enllumenat públic de gas també es va estendre per altres carrers de la ciutat.94  

                                            
92

 AGN: Escritura de Contrata Excmo. Ayuntamiento de Reus i Sociedad Gas Reusense. Escriptura autoritzada 
per Teodoro Pedrol i Tomás a Reus, el 26 d’agost de 1887. 
93

 OLIVÉ SOLANES, Josep Ma.: Reus i el gas. Pàg.: 18-19. 
94

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VII. Pàgs.: 310, 312 i 330. 
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Foto CIMIR: Fanals a gas tipus columna coronat, al raval de Santa Anna, a l’any 1926. 

 

 
Foto CIMIR: Fanal a gas a la plaça de la Constitució inaugurat el 1888. Any 1904. 
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El mes de setembre de 1891, es van inaugurar els nous fanals dels Ravals i es varen 

alçar, mitjançant un sòcol, els fanals de la plaça de la Constitució.95 Aquest mateix 

any, es va aprovar la instal·lació de l’enllumenat per gas del Mercat Baix, situat a 

les Peixateries.96 El 1894, l’Ajuntament va aprovar la instal·lació d’un fanal de cinc 

braços a la plaça del Teatre (poc després anomenada plaça de Catalunya).97 

 
Foto CIMIR: Fanal a la plaça de la Constitució amb el sòcol col·locat el 1891. Any 1909. 

  

Com que el deute de l’Ajuntament s’incrementava de forma indefinida, l’agost de 

1897, Gas Reusense li va proposar i l’Ajuntament ho va acceptar, la supressió d’uns 

200 fanals, dels quals 25 corresponien als Ravals. Només va ser una supressió 

temporal, que va afectar la ciutat a partir del 9 de setembre de 1897 i, en concret, 

els Ravals a partir de l’11. A partir de l’agost, tot l’enllumenat de la ciutat s’havia 

d’apagar a les onze de la nit i contemplava la reducció de la potencia lumínica en 

alguns fanals. Amb aquestes condicions, el deute es podria reduir en unes 12.000 

pessetes anuals.98  

                                            
95

 BANÚS SANS, Josep:  Gas Reusense S.A. 1854-1954. Pàg.: 19 i FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... 
Tom VIII. Pàgs.: 43, 44, 45 i 54. 
96

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàgs.: 45. 
97

 Ídem. Pàg.: 94. 
98

 AHCR: Enllumenat Plaça Prim. 1897-1898. Agost de 1897. Núm.: 14 “Supresión de faroles del alumbrado 
público por razón de economías”. 
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Mentre es realitzaven negociacions per aconseguir la concessió, o part d’ella, de 

l’enllumenat elèctric; la producció de gas i l’estesa de la xarxa continuava de tal 

forma que uns 100 carrers de la ciutat ja es trobaven il·luminats pel gas.99 Gas 

Reusense no s’oblidava del seu negoci i el contracte amb l’Ajuntament, que havia 

expirat el mes de juny, es va prorrogar fins el 31 de desembre de 1897, i que 

després, es va ampliar fins el juny del 1898.100 Quan va arribar aquesta data, es van 

continuar les negociacions per a la pròrroga del contracte de gas, immersos en un 

procés de constitució d’un enllumenat públic mixt a base del gas i l’electricitat.101 

L’enllumenat particular de gas encara era eficient, tot i la eminent amenaça de 

l’electricitat, representava el millor sistema per augmentar la qualitat de la 

il·luminació dels recintes, tal com ho demostra la notícia, que es va publicar el 28 

de juny de 1898, al Diario de Reus, que constatava la il·luminació amb gas de El 

Frontón Reusense. Abans, l’any 1897, l’Ajuntament havia aprovat la il·luminació a 

gas del Manicomi Provincial, en substitució de l’enllumenat d’oli existent, la qual 

cosa va significar millorar el servei, i encara no s’havia plantejat la utilització del 

sistema elèctric que es trobava de moment en una fase embrionària a Reus.102  

Altres serveis similars, com l’Asil Provincial de Dements, no tenien gas perquè es 

trobaven fora del nucli de Reus. Dins l’enllumenat públic de gas, també s’havien 

contemplat la il·luminació de les Dependències municipals, entre elles la Casa 

Consistorial i els Burots (“Fielatos”) de Consums que havien substituït, per qualitat 

de llum i economia, al petroli, i a partir de 1899, alguns membres de ’Ajuntament 

van considerar que l’electricitat encara seria més econòmica.103 La Diputació de 

                                            
99

 AHCR: Enllumenat Plaça Prim. 1897-1898. 
100

 Aquesta contracta s’havia signat el 26 d’agost de 1887 per 10 anys, per tant ja havia finalitzat. FORT, 
Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàg.: 140. 
101

 AHCR: Actes Municipals 1898. Reus, 17 i 25 de juny de 1898. 
102

 AHCR: Actes Municipals 1897. Reus, 2 i 8 de gener de 1897. 
103

 A la pregunta del Sr. Jordana referent a l’enllumenat dels Burots de Consums, "(...) el Sr. Nogués explica 
las razones que tuvo la Sección para instalar en ellos el alumbrado por Gas en vez de petróleo, lo cual da una 
economía de ciento a ciento veinte y cinco pesetas mensuales y cree conveniente ahora que por contrata 
entre las dos Compañías de Electricidad se instale a más el alumbrado eléctrico en los Fielatos de Consumos 
por creerlo de más economía aún (...)". AHCR: Actes Municipals 1899. Reus, 4 d’octubre de 1898. El 1902, 
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Tarragona, el 17 de febrer de 1899, va aprovar el pressupost per a la instal·lació del 

gas a l’escola d’adults.104 

 

El preu del gas tenia que variar en funció del preu de la seva matèria primera, 

l’hulla. D’aquesta manera, el preu del gas que se subministrava als particulars 

fluctuava en relació directa amb els canvis que es produïen en la seva exportació. 

El juliol de 1898, es va publicar al Diario de Reus l’augment de la tarifa en 7 cèntims 

de pesseta. Però la pressió social intentava equilibrar el preu i sempre es va 

debatre entre la necessitat de les empreses i els interessos dels clients. D’aquesta 

manera, la premsa va ser l’àmbit d’aquest pols. El mes d’agost, ja es va demanar la 

rebaixa de la tarifa d’acord amb la baixada del preu a Manresa.105 El setembre, la 

demanda de la rebaixa en el preu del gas per a particulars va trobar un altre 

exemple amb La Catalana de Gas de Barcelona, que el va rebaixar en 4 cèntims.106 

Aquestes baixades al preu del gas a diversos punts de Catalunya, a més de la por 

que va generar la vaga de consumidors de gas celebrada a Barcelona, van obligar a 

Gas Reusense, tres mesos desprès de l’alça del preu de 7 cèntims el m3, a tornar a 

l’anterior preu de 25 cèntims metre cúbic.107 El mes de novembre, a Tarragona, es 

va produir una vaga del consumidors de gas que reclamaven que el preu del fluït 

es rebaixés fins a 23 cèntims el m3.108 El problemes que van generar l’alça dels 

                                                                                                                                    
l’Ajuntament acordà substituir l’enllumenat per gas, que existia en els Burots, per l’elèctric. Diario de Reus, 
11 d’abril de 1902.  
104

 Ídem.: Reus, 4 d’octubre de 1899. Foli 431-432. 
105

 “(...) En vista de haber variado algo las circunstancias que obligaron a establecer un recargo de seis 
céntimos de peseta por metro cúbico de fluido, la empresa de Gas de Manresa ha acordado rebajar dicho 
recargo a cuatro céntimos. Es de esperar que medida tan plausible será adoptada también por las 
compañías de gas de esta capital. 
Inútil consideramos decir que con gusto vería también entre el vecindario, que adoptara tal acuerdo la 
empresa del Gas Reusense, que, por cierto, lo ha aumentado ocho céntimos por metro cúbico. (...)” Diario de 
Reus. 3 d’agost de 1898. 
106

 Ídem.: 28 de setembre de 1898. 
107

 Gas Reusense “(...) Esta Sociedad, siempre deferente con sus abonados y en atención a que han seguido 
mejorando las circunstancias que la obligaron a elevar el precio del gas, se complace en hacer público que 
desde el 1º del corriente mes aplicará el primitivo precio de veinticinco céntimos de peseta el metro cúbico; 
continuando a cargo del consumidor el impuesto del 10 por ciento establecido por la Ley. Reus 11 de 
Octubre de 1898. (...)” Ídem.: 12 i 16 d’octubre de 1898. 
108

 “(...) Como la huelga es general, los comercios, cafés y tiendas de ultramarinos alumbran sus locales por 
medio de quinqués, velas y candilejas. (...)”  Ídem.: 3 de novembre de 1898. 
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preus del gas va tenir un efecte dominó. Aquests problemes amb els preus van 

beneficiar el gran competidor de l’enllumenat de gas, l’electricitat, que es trobava 

a l’inici del seu camí a Reus. L’enllumenat públic de gas de Reus va cedir terreny 

davant la nova tecnologia, de la qual l’Ajuntament de Reus es convertí en el seu 

garant. De tal manera, que el juny de 1899, l’Alcalde de la ciutat va manifestar:109 

“(...) que finiendo el 30 del mes actual la prórroga del contrato (de gas) con la 

Sociedad “Gas Reusense” y a fin de no pedir a la misma sucesivas prórrogas sería 

conveniente acordar que el alumbrado público actual quedara prorrogado el 

contrato entre el Ayuntamiento y dicha Sociedad; y que el Ayuntamiento, conforme 

se vaya instalando el alumbrado eléctrico en calles y plazas avisará a la Sociedad 

para que deje de dar alumbrado a gas para las mismas quedando en cuanto a las 

vías públicas que vayan iluminándose por la electricidad, finido el contrato con la 

Sociedad “Gas Reusense”, bajo cuya beneficiosa fórmula esta conforme dicha 

Sociedad. (...)” 

 

Malgrat que la lluita entre les dues energies, va tenir un primer guanyador en el 

gas. Tot i que l’energia elèctrica era un fet en altres ciutats de Catalunya com 

Barcelona, l’Ajuntament encara demanava informació sobre els moviments que 

feien aquestes ciutats en la contractació del gas, sobre l’evolució tècnica i la seva 

concreció en nous espais, de tal manera que l’any 1896 va sol·licitar a l’Ajuntament 

de Barcelona, el proper contracte que havia de realitzar per a la ciutat, així que va 

rebre el Pliego de condiciones para la subasta del suministro de alumbrado público 

por gas de Barcelona y su ensanche por el período de cinco años, de l’any 1895, 

d’on van adequar els aspectes més interessants de l’enllumenat públic de gas de 

Barcelona a la ciutat de Reus. Les característiques més interessants d’aquest plec 

feien referència a què: 110 

• La intensitat dels becs no podia ser menor que el d’una làmpada Cárcel.  

                                            
109

 AHCR: Actes Municipals 1899. 23 de juny de 1899.  
110

 AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric 1896-1917. 2on. Lligall. Barcelona, 29 de febrer de 1896. 
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• No calia satisfer drets –impostos- quan les canonades i ramals fossin per 

prestar exclusivament servei d’enllumenat públic.  

• Era possible una intervenció per part de l’Ajuntament sobre els béns de 

l’empresa adjudicatària. Es recollia en un article curiós i coaccionador, que no 

es va aplicar mai a Reus, la clàusula que si la duració del contracte era major de 

10 anys les canonades passarien a mans de l’ajuntament de Barcelona, la qual 

cosa era un clar exemple de Municipalització de serveis, aquesta clàusula 

també es va establir en altres ciutats, com es el cas de Tarragona quan tornà, 

mitjançant la nova empresa Gas Tarraconense, a subministrar el gas a la ciutat 

a l’any 1947.111  

• L’ordenació dels fanals i la regulació del sistema d’encesa i apagat de 

l’enllumenat havia d’acomplir els requisits següents: “(...) Art. 13. Todos los 

faroles pertenecientes al alumbrado público estarán numerados y señalando 

de una manera visible los que deben ser apagados antes del amanecer para 

distinguirlos de los que han de prestar servicio toda la noche; no se cambiará la 

numeración ni las señales sin orden expresa del Ingeniero Industrial (...). Art. 

14. El trabajo de encender, apagar, limpiar, conservación y renovación de todo 

el material de alumbrado público propio del Municipio (...) a cuenta del 

concesionario (...). Art. 15. La operación de encender y apagar los faroles 

situados en las vías públicas, durará respectivamente 30 y 20 minutos (...)”. A 

Reus, aquestes clàusules també estaven tipificades d’una manera similar en les 

diverses contractes celebrades entre l’Ajuntament i Gas Reusense i altres 

disposicions municipals. A les condicions del 1887 el temps per encendre i 

apagar l’enllumenat a la ciutat era de 45 minuts.112 

• La denominada “Clàusula de progrés”, que d’una manera directa o indirecta, 

es recollien en la majoria de contractes de gas entre els municipis i la societats 

                                            
111

 AGN: Contracta de Gas Tarraconense amb l’Ajuntament de Tarragona. Any 1947. 
112

 AGN: Contrata Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y sociedad “Gas Reusense”. Reus, 26 d’agost de 
1887. 
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concessionàries d’arreu de Catalunya i de l’estat espanyol:113 “(...) Modo de 

aprovechar las mejoras que se descubran en el alumbrado por gas (…) Art. 16. 

El que resulte adjudicatario, de común acuerdo con el Ayuntamiento, podrá 

adoptar las mejoras que en esta clase de alumbrado introduzca la ciencia y la 

práctica: los gastos que esto ocasione correrán a cargo del concesionario, y los 

beneficios que resulten en el alumbrado público se repartirán por mitad entre 

aquél y el Ayuntamiento. (...)” 

• Les característiques del gas que s’havia de fabricar i de distribuir eren les 

mateixes que les del Contracte de 1887, entre l’Ajuntament de Reus i Gas 

Reusense, així com la d’altres ciutats de l’estat espanyol.114 Gas ben depurat, 

incolor en la combustió, de flama blanca i brillant, que no havia de produir fum 

quan es cremés, ni entelar el paper de filtre amarat d’una dissolució de acetat 

neutre de plom, exposat a la corrent del fluid durant 15 minuts a la pressió de 

3 mil·límetres d’aigua. Quan a la pressió mínima en qualsevol punt de les 

canonades, el contracte barceloní era més exigent que els dos primers 

contractes de Reus, el de 1854 i el de 1887, perquè exigia que fos de 15 

mil·límetres columna d’aigua, mentre que l’obligació a Reus era de només 11 

mil·límetres. Més endavant al Plec de condicions de l’enllumenat públic mixt 

de 1897, ja es va contemplar aquesta pressió de 15 mm c/a. La intensitat de la 

llum de gas tenia uns paràmetres similars als establerts a Reus i va fixar que la 

intensitat mínima dels llums que pertanyien a l’enllumenat públic havia de ser 

d’1,1 làmpada Cárcel. Es va establir un control exhaustiu d’aquestes condicions 

i el seu incompliment significaria la sanció municipal. 

 

Aquest contracte de l’any 1895, havia de regular la totalitat de l’enllumenat públic 

de gas de Barcelona, que estava constituït per 8.486 fanals i que havia de 

                                            
113

 La clàusula de progrés també es recollia en el Plec de condicions per el subministrament a la ciutat de 
Saragossa enviat per aquest Ajuntament al de Reus, el 3 de març de 1896. AHCR: Instal·lació enllumenat 
públic elèctric 1896-1917. 2on. Lligall. 
114

 En iguals termes es recollia en el Plec de condicions per al subministrament de gas per l’enllumenat 
públic de Saragossa el 1896, en el de Sabadell de 1888 i en el de Palma de Mallorca a l’any 1896. Ídem. 
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continuar funcionant en base a un pressupost, que ens aporta els valors econòmics 

que es movien en qualsevol estructura d’enllumenat públic de gas a Catalunya.115 

L’enllumenat barceloní tenia 3.929 fanals a gas que funcionaven durant tota la nit, 

3.928  fanals  fins a la mitjanit, 39 fanals als mercats que il·luminaven tota la nit i 

347 fanals de gas que s’havien d’apagar abans de mitjanit.  El cost de l’enllumenat 

a gas a Barcelona va ser, segons el contracte que s’havia de concedir el 1895, de 

2,4 milions de pessetes i el cost del servei de manteniment d’aquest enllumenat de 

0,5 milions de pessetes.116 Els costos unitaris de l’enllumenat a gas de Barcelona es 

van aplicar als costos de l’enllumenat de Reus que, com es evident, era molt 

menor en nombre de fanals, però amb una franja horària d’enllumenat semblant, i 

amb un mateix preu de 0,020 pessetes per fanal i hora; segons el contracte de 

l’Ajuntament de Reus de 1887. El contracte barceloní presentava un llistat dels 

diversos preus de les operacions que es realitzaven per aconseguir que el gas que 

circulava per les canonades arribés als fanals, per produir el miracle que brillessin 

els llums als carrers. Aquests preus, ben bé podrien ser els mateixos que 

s’aplicaven a Reus i en altres ciutats catalanes. 

 

El preu d’un canelobre era de unes 54 pessetes, el d’un fanal hexagonal de 36 

pessetes. La col·locació del canelobre tenia un cost de 7,50 pessetes, la construcció 

d’un “ramal” de fins a 4 metres de longitud 18,50 pessetes, cada metre d’excés 3 

pessetes més. D’aquesta forma podem afirmar, que una vegada instal·lada la 

canalització al carrer, posar en funcionament un canelobre d’un únic fanal valia 

unes 116 pessetes. Aquest seria el preu base d’un canelobre senzill. El preu dels 

canelobres de cinc fanals, com els de les places de Prim i de la Constitució, 

costaven unes 500 pessetes cadascun. Si se reflexiona sobre aquests preus es pot 

constatar el gran valor del conjunt d’elements visibles de l’enllumenat públic 

                                            
115

 Barcelona seria, en la indústria del gas com en altres activitats, el referent de tota Catalunya; el seu 
principal àmbit d’influència, però també d’altres ciutats de l’estat. Pliego de condiciones para la subasta del 
suministro de alumbrado público por gas de Barcelona y su ensanche por el período de cinco años. Any 
1895. Ídem. Veure annex.  
116

 Ídem. 
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reusenc, que a l’any 1903, estava composat per  426 fanals de gas. Si tenim en 

compte els preus abans definits el valor de l’enllumenat de gas públic estaria al 

voltant de les 50.000 pessetes.117 Però, la següent modificació important que va 

presentar Gas Reusense a l’Ajuntament de Reus, per tal de competir amb 

l’enllumenat elèctric i adequar-lo al segle XX va ser la del canvi dels becs 

tradicionals per becs Auer, en els carrers més cèntrics de la ciutat.118  
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 Els 8 canelobres de 5 fanals cadascú tindrien un valor de 4.000 pessetes i els 386 fanals restants tindrien 
un valor de 44.776 pessetes (8 canelobres x 500 pessetes + 386 fanals x 116 pessetes). 
118

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom VIII. Pàg.: 172. 
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11.4. L’enllumenat de gas al Reus del segle XX. 

Foto cedida: Fanals de la plaça de la Constitució (Mercadal), a principis del segle XX. 
 

El segle XX va començar amb una competència oberta per l’enllumenat públic. 

L’any 1899, Gas Reusense va inaugurar l’enllumenat elèctric de la seva concessió 

municipal i un any més tard, l’Electra Reusense va fer el mateix amb la concessió 

elèctrica que li havia atorgat l’Ajuntament.119 El gas i l’electricitat lluitaven per 

aconseguir la preeminència en aquest àmbit, malgrat que una part de l’enllumenat 

el subministrava l’empresa gasista. Els becs de gas Auer i el desenvolupament 

elèctric continu van marcar les dècades següents. La il·luminació de la plaça de 

Prim i dels Ravals van ser exemples d’aquesta situació.120  

 

                                            
119

 El 1 de març de 1900 s’inauguraria l’enllumenat elèctric als carrers de Castelar, de l’Aleixar, de 
l’Amargura, de Sant Joan, de Llovera, de Monterols, Major i la plaça de la Llibertat. AHCR: Actes Municipals. 
Any 1900. 28 de febrer de 1900. Foli 90. 
120

 AHCR: Enllumenat públic. Plaça Prim. Anys 1891-1902. Diario de Reus, 5 d’octubre de 1901 i 8 de maig de 
1902. 



 
11. L’enllumenat públic de gas. Pàgina 632

L’any 1902, la il·luminació de la plaça de Prim era mixta i l’ajuntament buscava 

trobar la manera de tenir un bon enllumenat en aquest important indret de la 

ciutat, però amb menys cost. Així, aquest any es va acordar que l’enllumenat diari 

de la plaça seria elèctric, mitjançant dos arcs voltaics, sostinguts per dues 

columnes definitives que havien d’acabar amb la provisionalitat de la instal·lació 

elèctrica, mentre que els dies festius havien d’encendre els dos sistemes 

d’il·luminació.121 Però, abans d’adoptar aquest sistema calia substituir els 20 becs 

tradicionals, per becs Auer del número 3 que havien d’aportar una millor qualitat 

de llum amb un cost inferior.122 En sentit contrari, s’aprovà la substitució de 

l’enllumenat elèctric dels Ravals per gas.123 Aquestes modificacions no van ser el 

final de la disputa tecnològica per l’enllumenat que es va donar a la ciutat, tant la 

plaça de Prim com els Ravals van ser camps de proves per la il·luminació futura de 

la ciutat. 

  
Foto CIMIR: La plaça de la Constitució (Mercadal) el 1900. 

                                            
121

 AHCR: Actes Municipals. Anys 1902. 4 de juliol. Foli 318. 
122

 L’enllumenat elèctric tenia un menor cost diari, 1,26 pessetes mentre que il·luminar completament la 
plaça de Prim amb gas tenia un cost diari de 3,50 pessetes. Es va aprovar l’enllumenat elèctric pels dies 
laborables encara que tingués una menor potència i il·luminació. La reparació dels 20 fanals i la instal·lació 
dels becs Auer van tenir un cost, finançat per l’Ajuntament, de 498,85 pessetes. AHCR: Actes Municipals. 
Any 1902. 7 i 14 de maig. Folis 213-226 i Llibre de despeses d’energia elèctrica, gas i carbó. Anys 1896-1936.  
123

 Ídem. 14 i 21 de maig de 1902. Folis 226 i 236. 
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L’any 1903, l’enllumenat de Reus estava format per 426 fanals de gas – tenint en 

compte que s’havien suprimit uns quants per reduir-ne la despesa -. Aquests fanals 

estaven encesos des del capvespre fins a les 23 hores – unes 5 hores -, i a partir 

d’aquesta hora se’n apagaven 280 i la resta, 146 fanals, continuaven cremant – 

unes 10 hores - fins a la matinada, amb un cost per fanal i hora de 2 cèntims de 

pesseta, que feia que l’import total anual fos de 22.146,96 pessetes. Hi havia, a 

més d’aquests fanals, 9 més instal·lats al passeig de Sunyer, a la cruïlla d’aquesta 

avinguda amb la carretera d’Alcolea, dels que s’abonava el consum mitjançant 

comptador, a un preu de 18,50 cèntims de pesseta el m3, amb un cost, l’any 1903, 

de 894,50 pessetes. El total del cost en l’enllumenat públic de gas al municipi va 

ser de 23.311,46 pessetes. Però, l’enllumenat públic, a Reus, també constava 

d’unes instal·lacions elèctriques que gestionaven Gas Reusense i Electra Reusense 

a partir dels contractes aconseguits amb l’Ajuntament. Gas Reusense era 

l’adjudicatària de 24 arcs voltaics de 800 bugies, encara que només n’havia 

instal·lat 20. El preu per arc/any era de 366,87 pessetes, i el cost municipal 

d’aquesta part de l’enllumenat era de 7.337,40 pessetes. Electra Reusense era 

adjudicatària de 76 arcs de 500 bugies, dels quals només n’havia instal·lat 36 – un 

arc no era de pagament – i el cost arc/any era de 231,71 pessetes, degut a ser arcs 

de menys potència que els de Gas Reusense -; així, el cost total anual dels arcs de 

Electra Reusense era de 8.109,85 pessetes. La il·luminació elèctrica es completava 

amb 5 làmpades elèctriques d’incandescència de 10 bugies d’intensitat, amb un 

preu anual de 300 pessetes. El cost anual de l’enllumenat públic era de 39.058,71 

pessetes; per gas 23.311,46 pessetes i per electricitat 15.747,25 pessetes. Del total 

de l’enllumenat públic, Gas Reusense va rebre de l’Ajuntament de Reus 30.648,86 

pessetes, que va representar el 78,47 % del seu cost, per tant es pot concloure que 

el control energètic de l’empresa reusenca a la ciutat era majoritari, si tenim en 

compte que les infraestructures creades per a l’enllumenat públic també servien 

per al consum d’energia dels particulars.  
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Columna de suport dels llums elèctrics a instal·lar als carrers de Reus,dissenyada per l’Arquitecte municipal 

Pere Caselles pels carrers de Reus el 1902. 
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L’any 1903, l’enllumenat elèctric era considerat per una part dels Regidors de 

l’Ajuntament com una solució interessant, perquè ja hi havia la idea que, en 

comparació amb el gas, a partir d’un cost inferior s’aconseguia molta més 

intensitat de llum. El sistema elèctric estava instal·lat en 20 carrers i places de 

Reus, en especial al voltant del centre de la ciutat i havia substituït al gas dintre 

d’un procés d’innovació de l’enllumenat públic.124 Sota la idea d’aconseguir una 

major rendibilitat lumínica, es va creure que l’enllumenat de gas instal·lat a 150 

carrers i places, gairebé tota la ciutat, necessitava d’una adequació que, de 

moment, no passaria per l’electricitat perquè el seu desenvolupament tecnològic 

no podia aportar les solucions més adients. Els becs Auer de gas substituirien els 

becs tradicionals instal·lats en la ciutat. La il·luminació pública reusenca no era 

perfecta, patia certes deficiències que es reclamaven des dels diferents organismes 

i entitats reusenques.125 En el projecte de Reforma de l’enllumenat s’havien 

establert una sèrie de paràmetres per tal de catalogar la il·luminació d’un indret. 

D’aquesta manera es va considerar que dos fanals de gas ordinaris separats entre 

40 i 45 metres, produïen una quantitat de llum de 0,035 bugies, llum insuficient 

que només permetia distingir en pocs metres els objectes mòbils o els que podien 

obstruir la via pública. Hi havia alguns carrers que no arribaven al mínim de 0,035 

bugies de llum. Les úniques vies que tenien en aquestes condicions de foscor eren 

el carrer de Frederic Soler, la rambla de Miró, el carrer de Sant Bernat Calbó, el 

                                            
124

 Estaven il·luminats elèctricament el carrer de l’Amargura, els ravals d’Alta de Jesús, de Baixa de Jesús, de 
Robuster, de Santa Anna, de Sant Pere, del Teatre, Camí de l’Aleixar, carrers de Castelar, de Llovera, de 
Marià Fortuny, de Major, passeig de Mata, a les places dels Quarters, de la Llibertat, de la Sang, de 
Catalunya, del Prim i carrers de Sant Joan i de Sant Vicenç. AHCR: Enllumenat públic. Contracta amb Gas 
Reusense. Proyecto de reforma del alumbrado público de la Ciudad de Reus. Any 1904. 
125

 S’informà de les recents desgràcies ocorregudes en la via pública pel trànsit rodat que van costar algunes 
vides. Els accidents van ocórrer pròxima l'hora d'entrada de la nit, tal vegada, per falta de llum i es va 
sol·licitar que l'enllumenat s'iniciés mitja hora abans de l'horari establert. AHCR: Actes Municipals. Any 
1904. 11 de maig. Foli 174. 



 
11. L’enllumenat públic de gas. Pàgina 636

carrer de Sant Gil, la 2a. Travessia de Sant Joan, el carrer de Sant Llibori i el carrer 

de Vidal.126 

  
Foto CIMIR: Fanals de gas al raval de Robuster després de la reforma de l’enllumenat, l’any 1909. 

 

Un dels criteris bàsics emprats pels tècnics Municipals a l’hora d’escollir el tipus 

d’enllumenat en la reforma de l’any 1903, a gas o elèctric, es va basar en la 

consideració general que era convenient situar els arcs elèctrics a les vies amples, 

mentre que els fanals de gas eren ideals per il·luminar els carrers estrets. Es va 

considerar que s’havien de realitzar una sèrie de modificacions i que no tenien raó 

                                            
126

 “(...) Referente a las Calles de Frederich Soler y San Bernardo Calbó, en los puntos oscuros no dan acceso 
apenas, entradas de edificios, son de casi nulo tránsito durante la noche y las dos embocan en otras que 
estarán alumbradas por arco voltaico, y como de todos maneras se mejorarán sus condiciones, no hay 
justificado motivo para aumentar en ellas los faroles; en la Calle de Sn Gil, la zona oscura cae en la parte 
menos habitada, así es que tampoco precisa aumento de faroles; lo mismo puede decirse a la 2ª Travesía de 
S

n 
Juan, con la sola diferencia que esta calle comunica con las de S

n 
Juan y de San Lorenzo, que quedarán 

bastante alumbradas y siempre habrá por tanto emanaciones luminosas en dicha Travesía. En la Calle de S
n 

Liborio que aunque poca importancia tiene por ella, no deja de estar habitada y en el punto oscuro, hay un 
farol apagado único en estas condiciones de la Calle, de manera que volviéndolo a utilizar queda 
sobradamente resuelto el problema de dicha Calle; lo propio sucede en la Rambla de Miró, la zona oscura 
está entre las Calles Nueva de S

n 
José y Camino de Valls, donde también hay un farol apagado que 

utilizándolo quedan cumplidas las condiciones en dicha vía; en la Calle de S
n 

Gil verdaderamente si fuese 
más habitada sería de necesidad un farol a mitad de la Calle, pero entre lo poco habitada que está y que por 
su situación no tiene apenas utilidad para el tránsito nocturno, hoy puede prescindirse del farol. De manera 
pues, que en todas esta Calles, únicamente se produce un aumento de dos faroles a los 426 actuales, (...)” 
AHCR: Enllumenat públic. Proyecto de reforma del alumbrado público de la Ciudad de Reus. Any 1904. 
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de ser els arcs dels carrers de Llovera,127 de Sant Vicenç, d’Amargura, de Monterols 

i Major, que s’haurien de substituir per fanals de gas.128 També, es va considerar 

que era necessari col·locar 2 arcs voltaics de 800 bugies, com els dels Ravals, a la 

cruïlla del Camí de Salou amb el de Misericòrdia perquè era un lloc perillós, per 

culpa de la corba que en aquest punt formava la via fèrria del Tramvia de Salou i 

s’havien de suprimir 8 fanals de gas del voltant.129 Els ciutadans de Reus també 

sol·licitaven un augment de l’enllumenat en els seus carrers i l’Ajuntament, de 

vegades, traslladava aquestes peticions a les companyies energètiques per tal de 

que es fessin efectives aquestes sol·licituds. Però no sempre, les companyies van 

escoltar aquestes peticions degut al deute municipal. Així, l’any 1903, es va 

demanar, a Gas Reusense, que calia augmentar l’enllumenat als carrers de Santa 

Fimbria, la travessia de Riudoms, de Santa Paula i de Jovellanos, però l’empresa es 

va negar com una mesura de pressió davant el deute municipal. Aleshores, es va 

sol·licitar a Electra Reusense si es podia fer càrrec d’ aquest  increment de 

l’enllumenat però, davant, les excessives exigències econòmiques de la companyia, 

va ser el mateix Ajuntament, qui va haver de renunciar.130
  El fet de tenir dues 

companyies a Reus, que es dedicaven a l’enllumenat públic i que competien entre 

si, permetia a l'ajuntament establir un cert joc entre elles per aconseguir els seus 

                                            
127

 “(...) tan solo en la Calle Llovera asisten dos circunstancias favorables que son la  condición de visualidad 
y lo mucho transitada que está dicha Calle por los coches que se dirigen a las estaciones de los ferro-carriles, 
por cuyos motivos se dejarán en la misma forma de hoy (...)” amb arcs elèctrics. Ídem. 
128

 “(...) Uno en la calle de S
n
Vicente, colocado en la esquina con la Calle San Miguel; encender de nuevo los 

dos suprimidos en la Calle de Amargura o sea el de la esquina con el Callejón de Nolla y el junto al Callejón 
de Misericordia; y colocar otro a la esquina con la Calle de San Magín Alegre; encender los tres apagados 
que hay en la Calle de Monterols para que en atención a la importancia de esta Calle cada foco será doble o 
sea de dos mecheros; utilizar nuevamente los tres faroles suprimidos que existen a la Calle Mayor en igual 
forma que en la Calle de Monterols y colocar un foco sencillo delante de la Iglesia de S

n 
Pedro en la esquina 

con la calle de Abadía; de manera que con esta reforma los focos de Gas sufra un aumento de 17 luces 
apreciándolas dobles en las calles de Monterols y Mayor tenemos pues un total hasta ahora de 437 faroles. 
(...)” Ídem. 
129

 “(...) el uno entre la Plaza de S
n 

Francisco y el edificio del Instituto y el otro entre la Calle Nueva de 
Misericordia y la Baja del Carmen, frente al Camino de Salou se suprimen los siguientes faroles de Gas: los 
dos de la Plaza de S

n 
Francisco; los dos de la Plaza de Hércules; el de la Casa esquina del Camino de 

Misericordia con el de Salou; el de la esquina de la Calle Nueva de Misericordia; el de la esquina de la Calle 
Nueva de San Francisco con el Camino de Salou; y el colocado en la pared del patio de Casa Fumaña frente 
al edificio Juzgados; (...)”.Ídem. 
130

 AHCR: Actes Municipals. Any 1903. 29 de maig, 5 de juny, 3 de juliol i 10 d’octubre. Folis 167, 187, 243, 
396 i 397. 
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objectius, però en aquest cas, les estratègies d’ambdues societats no els van fer 

possibles. 

  
Foto CIMIR: Il·luminació de gas del raval Baix de Jesús, que ja estava electrificat. Any 1904. 

 

També, l’Ajuntament es va permetre jugar amb les dues energies, en la recerca de 

l’economia general de sistema però sense renunciar a l’ornament i a un luxe 

esporàdic. És el cas de la il·luminació del passeig de Mata, inclòs al projecte de 

reforma de l’enllumenat de l’any 1904. En aquest projecte es deixava un 

enllumenat bàsic per al dia a dia, però esplendorós per a certs dies festius.131 En 

definitiva, després de la reforma, la il·luminació elèctrica pública de Reus va 

quedar formada per 22 arcs voltaics de 800 bugies, enlloc dels 20 existents l’any 

                                            
131

 “(...) En el Paseo de Mata hay 6 arcos de 500 bujías en un exceso de luz, desproporcionado a la 
conveniencia de dicho paseo, de ellas puede suprimirse 5 dejando tan solo el arco central o sea el que está 
frente a la Casa de Caridad pues aquel punto es transitado por los pasageros que van y vienen de la Estación 
de los Directos, y colocando entre este arcos y los extremos del paseo dos luces de gas una en cada extremo 
o sea frente al Paseo Sunyer y frente a la Calle de Castellvell y otra intermedia entre estas últimas y dicho 
arco central. Precisa aquí advertir, que en este Paseo, hay muy bien colocados en ambos lados los 
candelabros de gas, así es, que puede estar dispuestos para el día en que se celebren fiestas para 
encenderlos a tanto por hora como en los demás; también está la instalación eléctrica para tal obgeto, y 
como el iluminar dicha vía es un caso muy excepcional no tiene cuenta pagar todo el año un alumbrado que 
tampoco se aprovecha. (...)” AHCR: Enllumenat públic. Contracta amb Gas Reusense. Proyecto de reforma 
del alumbrado público de la Ciudad de Reus. Any 1904. 
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1904; 22 arcs voltaics de 500 bugies dels 36 existents i 452 fanals de gas, enlloc 

dels 426 fixos, més els 9 fanals per comptador.132  

 

L’any 1904, l’Enginyer municipal va redactar el Proyecto de reforma del alumbrado 

público de la Ciudad de Reus, que va portar a Gas Reusense a valorar que 

significarien els canvis reflectits en aquest projecte. El canvi més important era el 

de la substitució dels becs tradicionals pels del sistema Auer; substitució que es va 

realitzar durant l’any 1905. En la introducció del projecte, l’Ajuntament de Reus va 

donar una amplia visió sobre el tema de l’enllumenat públic, en general, i en 

concret a Reus. Es pot dir que des de l’organisme municipal es reflecteix una 

aproximació al veritable estat de la situació dels diversos sistemes d’il·luminació 

públics a principis del segle XX:133 “(...) Consideraciones generales: La poderosa 

influencia que por causa de las necesidades de la vida moderna ejerce al servicio de 

alumbrado de las poblaciones de cierta importancia, ha obligado a los Municipios a 

invertir sumas tan cuantiosas para el sostenimiento de tan importante servicio, que 

ha sido preciso plantear el problema económico, ante las exigencias de la 

necesidad; como consecuencia de ello, mucho se trabaja en busca de nuevos 

elementos de alumbrado y perfeccionando los conocidos a fin de encontrar un 

medio barato de iluminación, pero en la actualidad puede decirse que los más 

prácticos son el alumbrado eléctrico y el de gas de hulla cuyo grado de perfección 

es bastante patente; propónese ya el gas de agua, pero a pesar de que en los 

Estados Unidos de América existen algunas instalaciones de este género, la verdad 

es que todavía no son bien manifiestas las ventajas que presentan sus partidarios. 

Examinando la historia del alumbrado público de pueblos como por ejemplo el 

nuestro tomada no ya en su origen sino en época tan moderna que todavía es fácil 

existan testigos presenciales, pues basta considerarla el primer cuarto del Siglo XIX, 

observamos que no siendo muy notable la diferencia de densidad de población 

                                            
132

 Ídem. 
133

 Ídem. 
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entre aquellas fechas y hoy, sin embargo de ello, el presupuesto invertido en el 

alumbrado de las vías públicas ha sufrido un aumento excesivamente grande con 

todo y disponer de mejores elementos que antes; Explícase perfectamente tal 

diferencia sí se compara el sistema actual de vida con el de aquel entonces, que en 

cuanto la noche entraba de lleno el movimiento por las Calles quedaba tan 

paralizado que únicamente transitaban salvo muy contadas excepciones, los que 

por precisión absoluta se veían obligados, así es que la vida exterior de las 

poblaciones durante la noche carecía entonces de importancia y por lo mismo, el 

alumbrado público era cuestión muy secundaria; hoy sucede todo lo contrario el 

impulso que de continuo recibe la actividad humana con el desarrollo cada día 

mayor de la Ciencia y de los artes industriales poniendo en rápida comunicación a 

los pueblos entre sí y acrecentando su movimiento mercantil hasta el punto de no 

tener este ni hora fija, ni lugar determinado, ha hecho, que la vida de estas 

poblaciones durante la noche haya adquirido gran importancia, por cuya razón 

importante también ha de  ser el alumbrado de las calles de aquellas; tanto es así, 

que las condiciones del mismo denotan el grado de adelanto de un pueblo. Síguese 

de ahí que para resolver económicamente el problema (...), como fácilmente se 

comprende por lo que se acaba de exponer, hoy sería imposible y hasta 

antieconómico; así es, que la economía que se busca ha de ser relativa, esto es, 

procurar repartir la luz lo mejor posible, teniendo en cuenta la importancia de las 

Calles y las formas y dimensiones de las mismas, no exagerando ni el exceso de luz 

ni el de penumbra. 

Antes de la aparición del alumbrado eléctrico en el campo de las aplicaciones 

industriales, el único alumbrado práctico que era el de gas de hulla, poco terreno 

ganaba en el camino de su perfeccionamiento por falta de un competidor que 

obligase a los fabricantes a estudiar el mejoramiento de sus medios de producción, 

pero tan pronto como tuvieran lugar los primeros ensayos prácticos de la luz 

eléctrica, iniciose en los gasistas un movimiento de avance para hacer frente a la 

competencia que se le presentaba, resultando de esta lucha mercantil, el notable 
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perfeccionamiento a que han llegado ambos sistemas, y a pesar de que la defensa 

de intereses particulares, como es natural ha creado partidarios de cada sistema de 

por sí, preciso es convenir pues así lo demuestran personalidades científicas de 

indiscutible autoridad en la materia, que ni el todo gas ni el todo eléctrico 

resuelven el problema del alumbrado público en las condiciones apetecidas, 

confirmando esta teoría, las aplicaciones mixtas que de ambos sistemas se lucen en 

las grandes poblaciones; para comprenderlo basta tener en cuenta que las 

principales circunstancias que la de reunir un buen servicio de alumbrado público, 

además de la buena distribución de la luz, son la economía en el consumo y la 

seguridad en la estabilidad del alumbrado. Con respecto a la economía, depende 

como es consiguiente del precio por unidad de fluido, y tocante a la seguridad en la 

estabilidad de la luz, no hay duda que el gas está por encima de la electricidad, ya 

que en este sistema por más precauciones que se adopten, siempre es factible un 

incidente que motive la interrupción por más o menos tiempo del alumbrado lo que 

no sucede con el gas; en cambio la electricidad aparte de otras no despreciables 

ventajas, proporciona esos magníficos e intensos focos de arco voltaico que con su 

luz blanca tanto animan y adornan las principales vías de la Ciudad y que para 

obtener iguales efectos lumínicos con el gas, precisarían un considerable número 

de focos proporcionado a la potencia luminosa de cada uno. 

Así que en tesis general los focos poco intensos como los del gas tienen grande e 

insustituible aplicación en las calles estrechas y sinuosas que es donde se requiere 

el fraccionamiento de luz y los arcos voltaicos son de gran aspecto y utilidad en las 

vías anchas y despejadas, y que cuando la utilidad llega a entrar en el terreno del 

lujo, se intercalan focos de gas entre los arcos voltaicos. 

Estado actual del alumbrado público de esta Ciudad: Para formarse una idea del 

efecto que produce el actual alumbrado de esta Ciudad, basta recorrer con alguna 

detención durante las horas del servicio, todas las calles de la población y hacer la 

comparación luego con otras poblaciones de tanta o más importancia que la 

nuestra, sacando en consecuencia que en general el aspecto que presentan las 
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principales calles de esta Ciudad con respecto a su iluminación, se halla a la altura 

de las de otras poblaciones de más importancia que se conceptúan por bien 

alumbrados; observanse empero, algunas deficiencias, citándose como la más 

señalada la gran falta de luz en la entrada por el Camino de Salou sitio muy 

transitado y por donde circula un tranvía de vapor, ofreciendo por lo tanto tal 

deficiencia un peligro que precisa evitar. Notanse también en muchas calles, zonas  

tan sumamente oscuras, que si bien algunas de aquellas vías no son ni de las de 

mediana importancia, dichas zonas debieran desaparecer en lo posible o por lo 

menos mejorar sus condiciones;  estas oscuridades en su mayoría son debidas al 

haber retirado del servicio algunos faroles por cuestión económica. Con el fin de 

tener más amplio concepto de la actual distribución de la luz, se ha formado el 

siguiente estado que demuestra el número de focos luminosos de cada calle, clase 

de los mismos, potencia lumínica de cada uno e intensidad del alumbrado por 

metro cuadrado en el sitio más oscuro de la Calle.(...)” 

 

L’Ajuntament, com va quedar reflectit en el projecte, encara apostava pel gas com 

el millor sistema d’enllumenat i va ser per aquest motiu que va veure factible i 

convenient la substitució dels becs tradicionals pels Auer. L’estudi d’aquest canvi, 

amb les seves repercussions tècniques i econòmiques, van quedar reflectides a la 

Memòria presentada per l’administrador de Gas Reusense a la Junta de Govern 

d’aquesta societat.134 Es van valorar dos procediments per a la instal·lació del bec 

d’incandescència en els fanals de l’enllumenat públic, amb un cost de muntatge de 

10,50 i 14,55 pessetes respectivament. Es va augmentar fins als 452 la quantitat de 

fanals, 26 unitats més que el 1903, tots amb el bec Auer. La inversió en la 

adequació dels becs era rendible a curt termini i per això aconsellava el canvi. La 

raó bàsica era la d’un menor consum per a la doble intensitat de llum. Els becs 

incandescents, sistema Auer núm. 0, que es van instal·lar consumien 45 litres per 

                                            
134

 AHCR: Enllumenat públic. Contracta amb Gas Reusense. Proyecto de instalación del mechero Auer en los 
faroles del alumbrado público. Any 1904. 
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hora i bec; mentre que els tradicionals instal·lats consumien uns 108 litres per 

hora.135  

 

El bec Auer va ser una veritable revolució per a la indústria del gas, perquè li 

permetia sobreposar-se a la depressió provocada per l’aparició de la indústria de 

l’electricitat. Un bec Auer tenia un cost de 4 pessetes i calia canviar-li la camiseta 

sis vegades en un any, amb un cost de 4,50 pessetes. El cost del canvi de bec era, 

per tant, petit, si el tenim en compte que l’estalvi en el consum de la totalitat de 

l’enllumenat públic de gas era de 64.136 m3, que equivalien a 11.865,16 pessetes, 

mentre que el cost del canvi de becs era de només 3.621,10 pessetes. L’avantatge 

econòmic per l’Ajuntament i per la pròpia societat de Gas Reusense era fabulosa. 

Una part d’aquest estalvi s’havia de dedicar a eixugar el deute municipal amb 

l’empresa subministradora. Gas Reusense va començar el 21 de gener de 1905, la 

substitució dels antics becs pels becs d’incandescència Auer, número 0, de 20 

bugies d’intensitat. Però l’intent d’evitar les despeses i de saldar els deutes amb 

Gas Reusense i l’Electra Reusense, va comportar que el 12 de maig de 1905, 

l’Ajuntament aprovés una reducció del temps de l’enllumenat, que es faria efectiva 

al juny del mateix any. L’horari de l’enllumenat elèctric era d’octubre a març, des 

del capvespre fins a les 23 hores, i de l’abril al setembre, des del capvespre fins a 

les 24 hores, amb un total de 2.036 hores anuals. La proposta de l’Ajuntament era 

la d’apagar tot l’any l’enllumenat elèctric a partir de les 23 hores, que 

representaria una economia de 986,23 pessetes. L’enllumenat de gas tenia un 

horari, on 297 fanals il·luminaven des del capvespre fins a les 23 hores i uns altres 

155 fanals ho feien fins a la matinada i es proposava reduir l’horari dels 297 llums 

fins a les 22 hores, amb aixó s’aconseguiria una economia de 2.168,10 pessetes. El 

total d’estalvi que obtindria l’Ajuntament seria de 3.154,33 pessetes. El sistema 

                                            
135

 Els becs incandescents sistema Auer del tipus Bebé consumien 45 litres de gas per hora i tenien una 
potencia lumínica de 20 bugies mentre que els actuals consumien més de 100 litres i donaven una potencia 
de unes 10 bugies. ALAYO, Joan Carles.: Evolució de la indústria elèctrica a partir de l’enllumenat. La 
Tecnologia elèctrica abans de l’any 1881. Quaderns d’Història de l’Enginyeria. Volum V. Any 2002 – 2003.  
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d’enllumenat era sòlid quan a la seva estructura però el seu funcionament 

fluctuava de forma directa amb els problemes econòmics de l’Ajuntament.136   

 

L’any 1905, l’enllumenat públic de gas a la ciutat de Reus estava adequat a la 

tecnologia del moment i estava molt arrelat en el conscient de la societat 

reusenca. L’aparició de la il·luminació pública de gas, va coincidir d’una de forma 

directa amb l’expansió de la ciutat i en conseqüència, amb l’increment de la xarxa 

de gas. L’any 1909, dins del projecte d’urbanització del passeig de Mata, es va 

incloure la instal·lació de 4 canelobres a la plaça central del passeig.137 L’Arquitecte 

municipal, Pere Caselles, va ser l’autor del disseny dels canelobres i es va inspirar 

en l’ordre de l’art Modernista.138 La construcció d’aquests magnífics canelobres es 

va adjudicar mitjançant subhasta pública, perquè el pressupost superava les 2.000 

pessetes. Però, la col·locació d’aquests 4 canelobres va rebre crítiques pel seu cost 

elevat i per la seva estètica, acusada d’antiquada i poc esvelta. El projecte es va 

tornar a considerar, però va seguir endavant, l’any 1909, una vegada acabada la 

urbanització del carrer de Sant Joan, es va substituir l’enllumenat elèctric per 

fanals d’incandescència de gas. Una victòria en l’enllumenat públic de gas que va 

satisfer molt a Gas Reusense.139  

 

                                            
136

 Enllumenat públic Any 1905:  
Electricitat:  
Gas Reusense 22 focus arc voltaic 800 bugies. Cost Arc–any = 366,87 Ptes.= 0,18 Ptes. Arc-hora.  
Electra Reusense 22 focus de 500 bugies. Cost Arc-any = 231,71 pessetes = 0,113 Ptes. Arc-hora. 
Gas  
Gas Reusense 452 fanals amb bec incandescència. Cost llum – hora 0,02 pessetes. 
AHCR: Enllumenat públic. Contracta amb Gas Reusense. 1904 i Actes Municipals. Any 1905. Folis 146-148. 
137

 AHCR: Enllumenat. Passeig Mata 1909. Projecte de 4 canelobres a la plaça Central del passeig Mata amb 
un pressupost de 2.369 pessetes. La magnificència d’aquests canelobres feia que la partida més elevada fos 
la de decorar, en ferro laminat, els 4 fanals amb un cost de 1.280 pessetes, més del 50 % del pressupost. 
138

 Pere Caselles i Tarrats va néixer l'1 de novembre de 1864 a Reus. A partir del 1891 fou l’Arquitecte 
Municipal de Reus. Va estar una figura cabdal del Modernisme a Reus, projectant i construint edificis de 
gran qualitat com la Casa Tarrats el 1892, la Casa Sardà el 1896, la Casa Punyed el 1900, la Casa Querol el 
1901, la Casa Munné el 1904, la Casa Iglesias el 1908, la Casa Grau el 1910, la Casa Pinyol el 1910, la Escola 
de Prat de la Riba el 1911, ...  
Va morir assassinat el dia 28 de juliol de 1936, li van disparar uns trets en un barranc molt a prop del seu 
mas. 
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Projecte de canelobre per a la plaça central del passeig de Mata.140 

 

                                                                                                                                    
139

 AHCR: Substitució de l’enllumenat elèctric del carrer de Sant Joan per fanals d’incandescència per gas. 
Any 1909. 
140

 Canelobre dissenyat per l’Arquitecte municipal Pere Caselles el 29 de setembre de 1909. AHCR: 
Instal·lació enllumenat públic elèctric 1896-1917. 2on. Lligall. 
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Fets de diversa naturalesa van afectar l’enllumenat públic de la ciutat, des dels 

aldarulls socials fins a la precarietat econòmica de la societat en general. Durant la 

Setmana Tràgica, la il·luminació pública va ser objecte de totes les protestes i va 

servir de desfogament per a la gent, la qual cosa acostumava a succeir en 

qualsevol revolta. Deixar la ciutat a les fosques, era una forma excel·lent de 

mostrar el descontent davant dels poders públics.141 Que les arques municipals 

estiguessin buides va ser un constant i l’Ajuntament havia de fer servir la 

imaginació per poder donar un bon servei a la ciutadania de Reus. És per això que 

es va cercar noves formules com la que es desprèn del pagament de 250 pessetes 

que va fer, l’any 1910, a Tomàs Giró Bruiget per l’enllumenat durant l’any anterior 

dels pòrtics de la plaça del Prim. La fórmula era la d’enllumenat a canvi de 

l’exempció d’impostos, com es veu en el comunicat de la Hisenda municipal a 

l’Alcaldia.142 

 

Els inconvenients interns i externs de l’Ajuntament i Gas Reusense no van aturar la 

millora de la il·luminació de la ciutat. L’enllumenat públic de gas seguia el seu pas 

ferm i va superar la competència elèctrica, en els primers anys del segle XX, de 

manera notable. Així, l’any 1910, es va proposar, i l’11 de maig es va fer efectiva la 

substitució de l’enllumenat elèctric pel de gas als Ravals a partir de l’assaig al raval 

Alt de Jesús.143 L’any 1912, es va concretar el projecte i es va exportar a altres 

carrers cèntrics. Aquest projecte va ser de llarg recorregut, de manera que es va 

consolidar durant diverses dècades:144 

                                            
141

 Diario de Reus, 27 d’agost de 1909. 
142

 “(...) Vista la instancia de D. Tomás Giró Bruiget en la que expone que a petición de la Comisión de 
Fomento encargose como dueño del Café de París de esta ciudad en el año 1908 del alumbrado de los 
pórticos de la Plaza de Prim, bajo la promesa de que le sería abonado el importe de dicho alumbrado público 
rebajándosele del arbitrio que había de satisfacer por colocación de mesas en la vía pública; (...)” 
AHCR: Enllumenat. Pagament particular 1910.  
143

 Diario de Reus, 7 de maig i 15 de juny de 1910 i BANÚS SANS, José: Gas Reusense, SA 1854-1954... Pàg.: 
22 i 23. 
144

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom IX. Pàg.: 376. 
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 “(...) Para mejorar el alumbrado público cambiáronse las columnas de los faroles 

de los arrabales, instalando en ellos mecheros incandescentes, mejora que se 

realizó en varias calles céntricas y que perduró hasta hoy 1932 en que se va 

modificando dicho alumbrado con mecheros triple cambiando asimismo las 

columnas de los faroles de los Arrabales. (...)” L’enllumenat públic de gas era 

preeminent a la ciutat i comptava amb 900 becs de gas incandescents que 

l’enllumenaven. Els arcs voltaics elèctrics, només, estaven instal·lats en una petita 

part del carres i places de la ciutat. El cost mensual de l’enllumenat públic a Reus, 

era, aproximadament, de 5.000 pessetes, de les quals gran part anaven a parar a 

les arques de Gas Reusense, quan no augmentaven el deute municipal.145 

 
Foto CIMIR: Vista del raval de Jesús al voltant de 1910, i els fanals de gas amb bec Auer. 

 
L’any 1912, un fet va marcar la política de l’enllumenat públic i particular de Gas 

Reusense, la venda a l’empresa Energía Eléctrica de Cataluña de tots els seus bens 

i drets, sense limitacions de cap classe, per a el subministrament de fluid elèctric a 

Reus.146 A partir d’aquest any, Gas Reusense va participar en l’enllumenat públic 

                                            
145

 Ídem. Pàg.: 224. 
146

 AHCR: Enllumenat. Traspàs del servei de Gas Reusense a la Cia. Energia Elèctrica de Catalunya.  
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reusenc, només, des del gas. Mantenir aquesta part del negoci, no va ser una tasca 

fàcil davant de la competència elèctrica i de les dificultats de pagament de 

l’Ajuntament de Reus. Però, l’enllumenat elèctric tampoc estava plenament 

consolidat degut als problemes amb el servei, de tal manera que l’enllumenat 

públic de gas continuava essent la solució més sòlida i estable.147  

 

En els anys següents, la situació energètica en general i la del gas en particular 

encara es complicaria més, degut a l’esclat de la 1a Guerra Mundial que va afectar 

greument a la importació de matèries primeres, de productes tecnològics i de 

recanvis de material per a l’enllumenat. Dins d’aquest ordre de coses, l’any 1916, 

es va suprimir una part de l’enllumenat públic per tal de donar compliment al Reial 

Decret de 23 d’agost de 1916, que va obligar a una reducció de l’enllumenat.148 

L’any 1920, l’Ajuntament va voler restituir totalment l’enllumenat d’abans, o sigui, 

tornar a encendre els 460 fanals a gas de la ciutat. Però, Gas Reusense necessitava 

garanties de l’Ajuntament que passaven perquè assumís els costos d’aquest 

restabliment de l’enllumenat, que fes efectiu els endarreriments amb la societat i 

una garantia de pagament íntegre de les factures presentades mensualment. Però 

aquesta garantia no es va fer efectiva i Gas Reusense va haver d’amenaçar a 

l’Ajuntament que sense una garantia escripturada no hi hauria ampliació de 

l’enllumenat, perquè tal i com es recollia al contracte, en cas d’incompliment la 

societat es veuria obligada a cessar el subministrament del servei de l’enllumenat 

públic.149  

                                            
147

 Ídem. Pàg.: 414. 
148

 “(...) Es leída una comunicación de la Sociedad anónima eléctrica “Electra Reusense” en la que manifiesta 
que aún cuando la misma no se encuentra en condiciones prevenidas por el Real Decreto últimamente 
publicado ordenando la reducción del alumbrado público y en consecuencia no cree ni puede admitir le sea 
preciso someterse al acuerdo del Ayuntamiento, la Compañía accede a la reducción de una hora (...), con el 
único objeto de facilitar al Ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones y en atención asimismo a la 
gran escasez de arco voltaico o barras de carbón para el alumbrado (...)”. AHCR: Actes municipals any 1916. 
Reus, 1 de setembre de 1916. Foli 276. 
149

 AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.  Carta a l’Alcalde de Reus de 4 de gener de 1921.  
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Foto CIMIR: El Carrilet i els fanals de gas al raval de Robuster, l’any 1918.  

 

El problemes de la societat van augmentar degut a la carestia del carbó, que en 

disparar el preu, i a l’apujada progressiva dels jornals dels obrers. Com a solució en 

aquests problemes es va sol·licitar per a l’any 1921, un augment del preu  del gas, 

que seria de 0,03 pessetes fanal/hora de 50 litres, de 0,045 pels fanals de 80 litres i 

de 0,0525 pels fanals de 100 litres, mentre que el preu del gas per comptador seria 

de 0,065 pessetes el m3. Amb aquest preu es va establir, com ja s’havia fet amb 

anterioritat, que un 40 % serviria per liquidar, a final d’any, tot el deute contret. 

Gas Reusense havia estipulat que la situació de l’empresa enfront a l’Ajuntament 

era molt precària ja que valorava, mitjançant un estudi,150 que l’enllumenat públic 

li produïa una pèrdua setmanal de 208,22 pessetes, però es reafirmava en el desig 

d’arribar a un acord amb el Consistori Municipal.151 A pesar de les grans dificultats, 

l’enllumenat de gas havia augmentat des de l’any 1903, quan el formaven 426 

fanals, perquè l’any 1920 els fanals ja eren 620, dels quals 460 fanals eren de becs 

                                            
150

 Veure annex: “(...) Balance de marcha correspondiente a una semana con todos los gastos y productos 
derivados del servicio de alumbrado público, bajo la base de 620 faroles de varios tipos, según solicita el 
Excmo. Ayuntamiento en oficio de 28 de Agosto de 1920. (...)” 
151

 AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas. 1928. 



 
11. L’enllumenat públic de gas. Pàgina 650

Auer de 50 litres/hora, producte de la reforma de 1905, 40 de NBI de 80 litres i 120 

de NBI de 100 litres/hora.152
  Aquests 620 fanals consumien diàriament 289,84 m3 

de gas i per produir-los es necessitaven poc més d’una tona de carbó.153 Però 

l’augment de preus de l’enllumenat de gas, va tenir el seu punt d’inflexió l’any 

1923, quan els preus van tornar als valors d’abans de 1921. Mentre que l’any 1924, 

aquests preus van repetir els valors del segle XIX, perquè es va considerar el deute 

municipal com extingit, de tal manera que per un bec Auer de 60 litres es pagaria 

0,015 pessetes/hora; per un bec NBI de 90 litres, 0,0225 pessetes/l’hora; per un 

bec NBI de 130 litres/hora tindria un cost de 0,027 mentre que per a l’enllumenat 

de les dependències municipals es pagaria 0,335 el m3. Respecte l’any 1921, el 

preu de l’enllumenat va baixar, pràcticament a la meitat.154 

 

En aquesta dècada dels anys 20, l’enllumenat elèctric, gestionat per Electra 

Reusense en nom de Riegos y Fuerza del Ebro S.A., va adquirir molta 

preponderància, gràcies a l’avenç tècnic que el va fer possible. L’enllumenat 

elèctric de l’any 1923, es va establir entre Electra Reusense i l’Ajuntament, 

mitjançant un acord que va indicar com havia de ser l’enllumenat de la ciutat:155 

• 28 focus de 1.000 bugies, que substituïren igual nombre d’arcs voltaics als 

carrers passeig de Mata, de Castelar, de Llovera, de Monterols i plaça de 

Catalunya, de la Sang, d’Hèrcules i dels Quarters. S’haurien de substituir per 

compte del concessionari. 

• 27 làmpades supletòries de 25 bugies que reemplaçarien als focus citats quan 

no estiguessin de servei.  

• 3 focus de 600 bugies Nitra. 

                                            
152

 Augment de l’enllumenat públic a gas propiciat en gran mesura per la substitució de l’enllumenat elèctric 
dels Ravals el 1910. 
153

 Es necessitava per generar el gas diari 1,054 tones d’hulla. Veure annex: “(...) Balance de marcha 
correspondiente a una semana con todos los gastos y productos derivados del servicio de alumbrado 
público, bajo la base de 620 faroles de varios tipos, según solicita el Excmo. Ayuntamiento en oficio de 28 de 
Agosto de 1920. (...)” AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.  
154

 Ídem. Comunicat de Gas Reusense a l’Ajuntament de Reus de 31 de juliol de 1924. 
155

 AHCR: Enllumenat. Substitució sistema bombetes 1922-1923.  
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• 3 làmpades supletòries de 25 bugies, en el carrer Major. 

• 5 focus de 400 bugies Nitra. 

• 1 focus de 600 bugies Nitra. 

• 2 làmpades de 25 bugies i 5 làmpades de 25 bugies supletòries en el carrer de 

Pi i Margall. 

• 7 focus de 400 bugies Nitra. 

• 1 focus de 100 bugies Nitra. 

• 8 làmpades de 25 bugies supletòries en la rambla de Miró.  

• 8 làmpades de 25 bugies distribuïdes entre els carrers de Jovellanos, Sardà, 

camí de Tarragona i riera de l’Almoster. 

• 2 làmpades Nitra d’ampliació de la il·luminació existent al carrer de Llovera. 

 

Els focus prestaven servei des de la posta de sol fins a les 22 hores, mentre que les 

làmpades supletòries ho farien des d’aquesta hora fins a la matinada. El corrent 

que s’havia de subministrar era de 125 volts, amb una tolerància d’un 10 %. El preu 

de l’enllumenat públic i dels edificis regulats, en cas dels serveis municipals era de 

35 cèntims el Kilowatt/hora. La durada d’aquest contracte de concessió va ser de 

cinc anys. L’enllumenat elèctric s’estenia per la ciutat i s’instal·lava en els llocs de 

més prestigi de la ciutat. El setembre de 1923, es va inaugurar l’enllumenat elèctric 

de la plaça de Prim i de la plaça de la Constitució:156 “(...) En la Plaza de Prim, se ha 

inaugurado el alumbrado eléctrico, mediante cuatro focos de 1.000 bugías sistema 

<Nova Lux> a cargo de los canadienses,157 siendo Reus la segunda población 

hispana donde se ha instalado dicho sistema de alumbrado, de gran potencia y 

                                            
156

 FORT, Jaume: Dietario Reusense para la continuación de los Anales de Reus. Rabassa, 1923. Pàgs.: 30, 31 i 
46.  
157

 “(...) Els orígens de l’empresa es remunten a l’any 1911 quan es fundà a Toronto per iniciativa de 
l’enginyer nord-americà Frank S. Pearson, l’empresa matriu “Barcelona Traction, Light and Power” 
coneguda popularment com “la Canadenca” i dedicada essencialment a la producció i distribució 
d’electricitat i a l’explotació de tramvies i ferrocarrils elèctrics. Formaven part d’aquesta: Recs i Forces de 
l’Ebre, Barcelonesa d’Electricitat, Energia Elèctrica de Catalunya, Tramvies de Barcelona i Ferrocarrils de 
Catalunya. Donat el pes de l’empresa i el nombre de capital estranger que mobilitzà, va aconseguir les 
concessions hidràuliques més productives, construí alguns dels salts d’aigua més alts d’Europa i arribà a 
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visualidad. Sostienen los focos cuatro columnas de hierro. La instalación 

subterránea ha sido costeada por el vecindario de la Plaza y por los canadienses. 

(...) Se ha inaugurado el foco eléctrico de 1.000 bugías <Nova Lux>, de la columna 

metálica recién instalada en la Plaza Constitución por los Canadienses. (...)”  

 

El projecte elèctric de la plaça de Prim va generar un debat de caire proteccionista 

sobre el paper de Gas Reusense en l’enllumenat de la ciutat:158 “(...) por tratarse 

de una Plaza como la de Prim, que es el centro de la vida local y uno de los sitios 

más admirados por los forasteros que a Reus visitan. Por otra parte insiste en las 

manifestaciones que expuso en la pasada Sesión sobre los inconvenientes que 

puede reportar el que se tiende a la migración de la forma de alumbrado público, 

ya que  tanto por las ventajas que a la vida doméstica reporta el consumo del gas, 

como por ser la industria que lo produce, un importante factor de la economía 

local, no se puede prescindir de tal clase de alumbrado, por lo que los aumentos 

que se hagan del alumbrado público, debe ser aprovechando ambos elementos; y 

por último hace presente a la Comisión de Fomento, que ni en la Plaza de Prim, a 

más de los candelabros existentes, hay que instalar otros aparatos para iluminar la 

misma, debe ser estudiado convenientemente para que su conjunto resulte lo más 

armónico y estético posible. 

El Sr. Virgili, por la Comisión, le contesta que la misma no tiene ningún interés en 

perjudicar a la empresa local “Gas Reusense”, antes al contrario, si por 

circunstancias fortuitas pasara la misma una situación crítica, debía el 

Ayuntamiento evitarlo, subvencionándola incluso, si fuera preciso. (...)” 

 

En la discussió per la millora de la il·luminació mixta de la plaça de Prim es van 

plantejar diverses opcions tècniques: una per aconseguir un augment de la 

potència lumínica amb electricitat i l’altra amb l’augment del nombre de llums de 

                                                                                                                                    
controlar el 90 % de la distribució comercial d’electricitat de Catalunya. (...)” ANC: Fuerzas eléctricas de 
Cataluña. Fitxa del fons. 
158

 AHCR: Actes Municipals. Any 1923. Folis: 189-190. 
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gas existents. Una altra opció va ser l’estudi del subministrament de gas a 

pressió.159 Un sector del consistori reusenc volia protegir a Gas Reusense i 

l’enllumenat públic de gas, davant de la irrupció de l’energia elèctrica que amb una 

empresa de dimensions internacionals intentava consolidar l’enllumenat elèctric 

com a l’únic sistema, la qual cosa passaria en les dècades següents degut a una 

tecnologia que va evolucionar més que la gasista. La tecnologia elèctrica va 

aconseguir un abaratiment dels preus, un increment en la qualitat de la llum, un 

subministrament més fiable i un manteniment de les instal·lacions més simple.  

 
Foto CIMIR: Processó catequista al seu pas pel raval de Robuster, el 19 d’abril de 1923.  

S’observa a la cantonada un fanal de gas i la xarxa aèria elèctrica. 
 

Durant el període comprés, entre els anys 1924 i 1927, es va produir el canvi de 

l’enllumenat de gas per l’electricitat dels carrer de Jesús, de Castelar, passeig de 

Mata i del Cementiri i es va augmentar l’existent entre la plaça de les Hermanitas i 
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 AHCR: Actes Municipals. Any 1923-1924. Folis 199-201. 
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el carrer de l’Aleixar.160 En el cas del carrer de Jesús, l’enllumenat elèctric el van 

demanar els propis veïns a partir d’unes consideracions “patriòtiques”, de tal 

manera que van assumir les despeses d’instal·lació de les noves línies elèctriques, 

mentre que l’Ajuntament s’hauria de fer càrrec de l’import del fluid que es 

consumís.161  

 

La instal·lació de llums de gas i de l’electricitat, per fer front a l’increment de 

l’enllumenat, que era una conseqüència del creixement urbà i de les exigències 

ciutadanes, es va realitzar de tal manera que encara no podem parlar del declivi de 

l’enllumenat públic de gas, perquè no va disminuir, abans al contrari. Entre el 1903 

i el 1928, es van instal·lar 157 fanals de gas, més. Però a partir dels anys 30, no van 

existir possibilitats per guanyar terreny a l’electricitat ja que mai més, el gas, no 

tornaria a substituir a l’enllumenat elèctric com es va fer, l’any 1910, en el canvi de 

l’enllumenat elèctric als Ravals de Reus.162 L’any 1928, l’enllumenat públic de gas 

estava format per 583 fanals: 395 becs Auer de 60 litres de consum de gas, 39 becs 

NBI núm.: 3 de 90 litres, 117 becs NBI núm.: 4 de 130 litres, 32 becs FM pentabecs 

de 250 litres. Trobem un nou tipus de fanal, el FM pentabecs, utilitzat de forma 

important a Barcelona. L’evolució de l’enllumenat a gas era encara positiu. El preu 

del gas per l’enllumenat era, d’entre 20 i 25 cèntims de pesseta el m3, encara molt 

competitiu, més barat que el subministrat a Barcelona, 29 cèntims, i el de 

Vilafranca del Penedès, 30 cèntims.163  

                                            
160

 AHCR: Enllumenat. Enllumenat públic carrer Jesús i altres. 1924 – 1927 i Fort, Jaume: Dietario Reusense... 
Pàg.: 71. 
161

 “(...) sobre cambio de alumbrado de la calle de Jesús, solicitada por los vecinos de la misma (...)” “(...) Los 
vecinos de la calle de Jesús (...) Exponen: que movidos no tan solo (...) para procurar el resurgimiento del 
espíritu que tanto enalteció a nuestros antepasados de pan – reusismo, sino que movidos también en 
defensa de los intereses que representamos amenazados por la enorme apatía, resultado sin duda de la 
persistente crisis económica que atravesamos, hemos acordado acudir a este Excmo. Ayuntamiento en 
Súplica de que nos sea concedido permiso para iluminación (...)”.Ídem.: Expedient de la Comissió de 
Foment. 
162

 Veure capítol:  5.3.4. Gas i electricitat: La coexistència de dos tecnologies per l’enllumenat públic (1905-
1912). 
163

 A Barcelona existien en aquests moments 1.125 becs del tipus FM Pentabechs i havia la previsió de que 
aquest nombre augmentés. AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.  Proposta a l’Ajuntament de 
Reus el 25 de juny de 1928.  
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El mateix any 1928, Gas Reusense va presentar a l’ajuntament de Reus un informe 

amb l’estat de l’enllumenat públic de la ciutat, evidentment des d’un punt de vista 

interessat i atacant l’enllumenat elèctric d’una forma evident. Com a opció més 

vàlida per a l’enllumenat de la ciutat de Reus, Gas Reusense va afirmar que el gas 

era la més econòmica i la millor, si es modernitzava el material dels fanals a partir 

d’un lleuger augment del preu del fluid. En aquest informe, fins i tot es va ressaltar 

una actitud altruista respecte l’Ajuntament, en assegurar que mai n’havia tret cap 

benefici amb l’enllumenat públic. Per tal de demostrar la seva tesis, Gas Reusense, 

va fer un estudi comparatiu dels dos sistemes, gas i electricitat, i va prendre com a 

base la il·luminació del carrer de Monterols. En carrers de similar importància, 

l’electricitat tenia un cost superior al 60 % del gas i en carrers de menor rellevància 

aquest cost elèctric podia significar el doble del de gas. Mentre la il·luminació 

elèctrica de sis carrers i una plaça costava a l’Ajuntament reusenc unes 20.000 

pessetes, l’enllumenat a gas, de gairebé de tota la població, valia anualment unes 

30.000 pessetes.164 A una primera consideració altruista respecte de l’enllumenat 

públic a gas, Gas  Reusense, va afegir després, que aquest era el preu a pagar per 

gaudir del monopoli del gas a la ciutat de Reus.165 Per tal de fonamentar la tesis 

d’un baix preu en la venda i la conseqüent pèrdua en la fabricació de gas per a 

l’enllumenat públic a Reus, aquest preu es va comparar amb el que La Catalana de 

Gas rebia per prestar el seu servei a la ciutat de Barcelona.  El preu que cobrava La 

Catalana era un 50 % més car que el que rebia Gas Reusense de l’ajuntament de 

Reus. També, a Barcelona, a l’últim contracte va estipular que el preu del gas seria 

de 0,30 pessetes el metre cúbic, i l’ajuntament es faria càrrec de la compra del 

material, de la conservació, de la neteja i del servei d’encesa. En canvi, Gas 

Reusense subministrava el gas a l’ajuntament de Reus a preus que variaven, 
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 Ídem: Reus, 30 d’abril de 1928. Veure Annex Informe de Gas Reusense sobre la millora de l’enllumenat a 
gas a la ciutat de Reus al 1928. 
165

 “(...) A la sociedad “Gas Reusense” no le produce beneficio alguno el servicio de alumbrado público, sin 
que por ello se crea perjudicada en lo más mínimo. Considera este servicio como un beneficio para la ciudad, 
que le corresponde prestar indiscutiblemente por no existir en la localidad otra fábrica de  gas. (...)” Ídem. 
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segons la potència, entre les 0,20 i 0,25 pessetes i havia d’assumir gran part de les 

despeses del manteniment del servei, contràriament al que passava a la ciutat de 

Barcelona. Gas Reusense es lamentava que, a causa d’aquest baix preu, no pogués 

millorar l’enllumenat públic que encara emprava materials procedents del segle 

XIX, que es trobàvem obsolets i desgastats per l’ús, de tal manera que molts fanals 

havien de ser contínuament reparats convertint-se en: “(...) un ruinoso recuerdo de 

lo que fueron. (...)”.166 L’adequació i modernització de l’enllumenat de gas havia de 

tenir la meitat del cost de la transformació de l’enllumenat públic a gas en elèctric. 

 

En l’informe també es parlava de la potència lumínica del gas i de l’electricitat. Gas 

Reusense tractava de desmentir la idea que era impossible aconseguir una 

il·luminació intensa en la via pública mitjançant el gas. Aquesta idea errònia 

procedia del fet que alguns fanals de gas de 70 bugies, s’havien substituït per 

làmpades elèctriques amb una potència de 1.000 bugies. En conseqüència, 

l’apreciació que el gas era impotent per a l’enllumenat modern es produïa quan 

s’ignorava la potència lluminosa dels fanals antics i dels llums que les havien 

substituït, com també la despesa diària d’uns i altres. També, es concloïa que 

l’enllumenat de gas era més còmode per a la vista que l’electricitat, i que, a més, a 

la nostra ciutat era més econòmic. La llum elèctrica, com passava al carrer de 

Monterols, era irregular de tal manera que es veien espais il·luminats 

excessivament i altres, on ben just es podia distingir el rostre dels transeünts. En 

canvi, tal i com succeïa a la plaça de Catalunya, la llum del gas era regular perquè 

il·luminava perfectament la superfície del terra, a més si es contemplava el fanal, 

contràriament al que passava amb els elèctrics, no s’experimentava cap molèstia al 

ulls perquè n’era tolerable la seva brillantor; l’enllumenat elèctric no havia arribat 

encara a donar la comoditat de l’enllumenat de gas. En definitiva, els avantatges 

del gas respecte de l’electricitat semblaven evidents i es volia transmetre la idea 

que el gas significava major qualitat d’enllumenat a un menor preu. Però, aquest 

                                            
166

 Ídem. 
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informe realitzat per Gas Reusense no va influir decisivament en els tècnics 

municipals. L’Enginyer municipal va redactar un informe on seguia apostant per 

l’enllumenat públic mixt. Malgrat que estava d’acord amb la majoria de 

consideracions tècniques fetes per l’empresa de gas. Va afirmar que, tot i que 

s’exagerava una mica en establir el consum de focus elèctrics, l’Ajuntament 

obtindria una economia de certa consideració en l’enllumenat públic de gas. 

També es va constatar, tal com diu el projecte, que de l’energia que consumien els 

focus elèctrics s’aprofitava un tant per cent molt petit en la superfície de la via 

pública.     

 
Foto CIMIR: Arc d’arquitectura efímera realitzat al carrer de Sant Joan en honor del rei Alfons XIII que havia  
de passar per la ciutat el maig de 1924. A ambdós costats del carrer es veuen els fanals de columna de gas. 

 

Un any després, el 1929, encara es debatia sobre el tema dels preus i la 

conveniència de la modernització del sistema d’enllumenat públic de gas. En 

aquests moments, existien 598 fanals de gas, el preu mitja del m3 de l’enllumenat 

era 0,236 pessetes, el consum diari de gas, amb una mitjana d’enllumenat de 5 

hores diàries, era d’uns 266 m3 amb un preu mitjà de 62,79 pessetes, de tal 

manera que en un any es consumien 97.108,25 m3 de fluid que costaven 22.917,55 

pessetes. L’oferta de Gas Reusense elevava el preu mitjà del metre cúbic de gas 
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consumit a 0,30 pessetes, aproximadament un 30 % més car que la mitjana 

existent, el que feia que el cost anual fos de 29.132,47 pessetes. Les millores dels 

Ravals i de la plaça de Prim encara havia d’augmentar el cost en unes 5.274 

pessetes.167 La producció de gas diària de la fàbrica de Reus era d’uns 2.500 m3 

dels quals només un poc més del 10 % es destinava per l’enllumenat públic.168 En 

aquest període, les queixes per l’enllumenat de gas encara existien i servien per 

pressionar a Gas Reusense amb un nou contracte, la possibilitat d’imposar-li 

sancions o de fer-li reformar l’enllumenat. Per contra, Gas Reusense es va defensar 

adduint que les deficiències es devien a la mala qualitat del carbó que es feia 

servir, una excusa il·lusa i poc fiable.169  

 
L’any 1932, al contrari del que caldria pensar, el nombre de fanals de gas també 

havia augmentat, respecte del 1929, en un nombre proper als 100 llums.170 Aquest 

increment del nombre de fanals es va deure especialment a què l’enllumenat de 

gas era un sistema que, encara, mantenia dues de les seves característiques, 

solidesa i eficiència, que l’extensió de la ciutat continuava creixent amb una 

infraestructura de gas consolidada i perquè, possiblement, encara no era el 

moment, o no hi havia possibilitats tècniques ni econòmiques, per fer un pas 

definitiu envers l’enllumenat elèctric. L’enllumenat públic de gas es dividia en sis 

tipus de fanals diferents i de la manera següent:171  

“(...)     RESUM 
  N.B.I. núm. 2     338 fanals 
  N.B.I. núm. 3      21 fanals 
  N.B.I. núm. 4     188 fanals 
  F. M. núm. 3      68 fanals 
  F.M. núm. 5      69 fanals 
  F.M. núm. 7       9 fanals 
     Total instal·lats. 693 fanals  (...)” 
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 Ídem: Informe de l’Enginyer Municipal de 3 d’octubre de 1929. 
168

 AHT: Declaració Balanços. A l’any 1923 la producció diària de gas a Reus era de 2.393 m
3
 i el 1936 era ja 

de 3.383 m
3
.  

169
 AHCR: Actes Municipals. Any 1932. 5 de gener. Folis 5 i 6. 

170
 AHCR: Enllumenat públic elèctric 1934-1935. Any 1932. 

171
 Ídem. 
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Encara que podria semblar el contrari, el temps anava en contra de l’enllumenat 

de gas que es mantenia en plena vigència, gràcies els elevats preus elèctrics i a un 

cert proteccionisme envers l’entitat local.172 Aquesta resistència a l’electricitat, 

també es feia patent en una certa evolució en l’enllumenat a gas, a partir de 

l’adequació tecnològica, dels diversos fanals instal·lats a la ciutat als voltants de 

l’any 1932.173 Fins a cer punt, el sistema de enllumenat a gas a Reus estava envellit 

i amb una tecnologia poc desenvolupada, si tenim en compte que els fanals del 

tipus FM, que eren més moderns i de major potència lumínica que els NBI - amb 

becs Auer-, només significaven el 21 % dels fanals. Així, la potència lumínica teòrica 

del gas en l’enllumenat de Reus era de 75.330 bugies de les quals 44.730 bugies 

corresponien a fanals de tipus NBI i 30.600 bugies als FM; en un percentatge del 60 

i 40 % respectivament.174 El problema d’aquesta lenta substitució del material 

obsolet per un altre de més vigència, s’ha de buscar en els problemes econòmics 

que patia l’Ajuntament i la pròpia empresa gasista. Mentre l’enllumenat elèctric 

seguia la seva evolució i consolidació en les zones d’expansió de la ciutat. L’any 

1934, l’enllumenat públic de gas es trobava present en gran part de dels carrers i 

places de la ciutat, uns 170 per 43 que estaven il·luminats per l’electricitat, 

d’aquests carrers on hi havia presència elèctrica, gairebé en tots compartia l’espai 

amb el gas que servia per mantenir una il·luminació tènue durant tota la nit.175 El 

gas il·luminava pràcticament la major part dels carrers de la ciutat, mentre que 

l’electricitat ho feia només al centre de la ciutat.176 Al projecte d’enllumenat públic 

elèctric d’aquest any, el Tècnic municipal reconeixia que es tractava d’un pla de 

modesta intensitat lluminosa per tal de no elevar les despeses municipals i que 
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 L’Ajuntament de Reus considera que el preu de 0,35 pessetes el Kilowatt/hora era excessiu i que entre 
les empreses de les forces hidràuliques de Catalunya, el preu màxim era de 20 cèntims. AHCR: Actes 
Municipals. Any 1932. 21 de juliol. Foli 267-268. 
173

 AHCR:  Enllumenat públic. Classificació. Veure Annex “Tipus de enllumenat públic i potència lumínica”. 
174

 Ídem:  Dades extretes de l’annex “Enllumenat públic per gas. Fanals instal·lats”. 
175

 La Urbanització Quintana i la plaça dels Quarters no tenien enllumenat a gas i sembla ser que mai en van 
tenir i en la plaça de Hèrcules el gas es substituí a l’any 1904. Ídem.: Dades extretes del Projecte 
d’enllumenat de 1904 i el Projecte d’enllumenat públic per electricitat de 1934.  
176

 Veure Annex “Projecte d’enllumenat públic per electricitat”. 
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patia, en alguns casos, d’irregularitat i d’una certa anormalitat en la il·luminació. 

L’any 1935, el pagament del municipi per l’enllumenat de gas era superior al de 

l’elèctric, la qual cosa va continuar el 1936, quan la factura del gas va ser un 40 % 

més elevada que l’elèctrica.177 

 

Amb l’esclat de la Guerra Civil, l’enllumenat públic patiria restriccions però també 

es va fer necessari un ràpid accés a l’apagada del sistema, per tal de dificultar i fer 

impossible l’acció de l’aviació feixista.178 Però algunes veus creien que no era del 

tot convenient apagar completament tot el gas i l’electricitat, perquè hi podien 

haver accidents entre la gent en córrer a amagar-se als soterranis que es van 

destinar a refugis. Es va acordar que tot l’enllumenat públic a gas s’havia d’apagar 

a les 20 hores i l’elèctric a les 22 hores i que s’havia d’obligar als propietaris o 

encarregats de les cases, perquè posessin una llum blava d’oli, des de les 18 hores 

a les 7 hores i es va encarregar a la Conselleria de Serveis públics que, amb els 

tècnics necessaris, deixés l’enllumenat públic de manera que constituís el menor 

perill possible per a un cas de bombardeig aeri de nit.179 El període bèl·lic va 

comportar molts problemes en l’enllumenat públic degut a la manca de matèries 

primeres, als desperfectes que es causà tant a la fàbrica i com als elements de 

il·luminació. L’abril de 1937, degut als problemes amb el subministrament, causat 

especialment per l’escassetat de les matèries primeres, es va substituir 

l’enllumenat de gas per l’elèctric.180 Però, poc després d’acabar la guerra, el juny 
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 La quantitat total que va pagar l’ajuntament de Reus per el consum de l’enllumenat públic va ser de 
58.869,83 pessetes de les que 36.917 pessetes van correspondre a l’enllumenat públic de gas i 21.952,83 
pessetes per l’elèctric. AHCR: Actes Municipals “Período Rojo”, 1936-1938. Actes de 6 de febrer, 24 de març, 
2 de maig de 1936 i  Llibre de despeses d'energia elèctrica, gas i carbó. Anys 1896-1936.  
178

 “(...) També es veu la necessitat, havent els naturals instints de conservació de que si convé, en un 
moment donat, pugui quedar Reus a les fosques, per tal de dificultar i fer impossible l’acció de l’aviació 
feixista. Pel que fa referència a la electricitat, no hi ha problema; en canvi existeix aquest l’enllumenat de 
gas, doncs no és possible apagar-lo ràpidament, sinó fer-se d’una manera paulatina. (...)” Es va convocar a 
l’Enginyer Tècnic de la fàbrica de gas per solucionar aquest problema. AHCR: Actes Municipals del Comitè 
Antifeixista. Anys 1936-1937. 13 de setembre de 1936. 
179

 AHCR: Actes Municipals “Período Rojo”, 1936-1938. Acta de 27 de novembre de 1936. 
180

 Ídem. Acta de 2 d’abril de 1937. 
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del 1939, l’enllumenat públic de gas va retornar a il·luminar els carrers de Reus.181 

Però, els efectes de la guerra sobre l’enllumenat va comportar que anys després 

de la seva finalització encara hi haguessin carrers sense il·luminació.182  

 

L’any 1940, els projectes d’urbanització de la ciutat es van reiniciar i entre d’ells, el 

de la il·luminació elèctrica de l’avinguda dels Màrtirs i la plaça de José Antonio. Es 

va gestionar amb Riegos y Fuerza del Ebro, la instal·lació de la xarxa subterrània 

necessària per l’enllumenat de vuit columnes de 400 watts cadascuna i quatre de 

1.200 watts, així com la necessària per la complerta execució del projecte 

d’il·luminació.183 Malgrat que l’enllumenat públic elèctric, continuava guanyant 

terreny al de gas, l’any 1941 el gas encara es resistia a desaparèixer engolit per 

l’electricitat. Com a mostra de què Gas Reusense no volia abdicar, a petició de 

l’Ajuntament, es van realitzar algunes modificacions en l’enllumenat de gas, com 

per exemple al raval de Santa Anna. En aquest projecte es van demanar 

pressupostos per col·locar els fanals rodons, de model petit, que existien a 

diversos carrers de la ciutat, sobre una armadura tubular, amb tub de ferro de 50 

mil·límetres de diàmetre. L’empresa barcelonina Butsens y Cía. va ser 

l’adjudicatària d’aquesta remodelació, però amb la condició que aquests aparells 

havien d’estar proveïts amb un tub de gas i un altre tub per a l’electricitat.184 Però 

per contra, i com passa a totes les coses de la vida, hi havia veus crítiques amb 

l’enllumenat de gas i que sol·licitaven el seu canvi per l’enllumenat elèctric per 

revitalitzar l’enllumenat dels carrers; aquest cas és el que es va produir al carrer 

Sol i Ortega - avui carrer Hospital -.185 El canvi sol·licitat es va efectuar. Aquestes 

veus crítiques no reconeixien les dificultats per les quals Gas Reusense havia 
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 AHCR: Actes Municipals de 1940. Acta de 8 de febrer de 1940. 
182

  Es va sol·licitar l’enllumenat públic en el carrer del 1er. d’octubre i el de Pròsper de Bofarull. Ídem. Acta 
de 12 de setembre de 1940. 
183

 Ídem. Acta de 27 de juny i 8 de novembre de 1940. 
184

 AHCR: Enllumenat públic. Raval Santa Anna. Any 1941. Secció de Foment. Documents signats a Reus el 3, 
i 30 d’abril de 1941 i a Barcelona el 28 d’abril de 1941.  
185

 Ídem.: Instàncies i informes realitzats a Reus el 22 de març, el 3 i 17 de maig de 1941. 
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empitjorat el gas subministrat per l’enllumenat públic: la manca de matèries 

primeres de qualitat i l’estat deplorable de la fàbrica  de gas. 

  
Foto CIMIR: Carrer de Monterols cantonada plaça de Mercadal.  

Els cables aèries elèctrics ja són, l’any 1944, abundants. 
 

Els problemes d’instal·lació elèctrica encara existien, com es va demostrar amb la 

modificació efectuada al raval de Santa Anna, de tal manera que l’any 1943, els 

veïns es van queixar, que la nova instal·lació elèctrica, complementària a la del gas, 

era insuficient.186 Aquest mateix any s’havia d’aplicar la progressiva substitució de 

l’enllumenat públic de gas per l’electricitat a Reus. El document que va iniciar la 

davallada de l’enllumenat públic de gas va ésser el “Contrato de exclusiva para el 

servicio de alumbrado público y dependencias municipales, por electricidad, en la 

ciudad de Reus” que havia de entrar en vigor l’1 de juliol de 1943. Des de l’any 

1941, la societat Riegos y Fuerza del Ebro va iniciar tot un seguit d’accions, a partir 

de diversos projectes de reforma i d’ampliació, per vèncer en la batalla de 
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l’enllumenat públic.187 En aquest contracte es varen consignar diverses condicions 

que afectaven directament l’enllumenat de gas: l’aprofitament de 381 braços de 

l’antiga instal·lació de gas, que eren adaptables al servei elèctric, es van substituir 

els fanals per un conjunt de doble pantalla reflectora amb globus de cristall 

protector de la làmpada elèctrica, i la instal·lació elèctrica d’un l’enllumenat de 

reserva dels fanals a gas de les places de Prim, d’Espanya, de Catalunya, avinguda 

del Generalíssim, ravals de Jesús, de Martí Folguera, de Robuster, de General 

Mola, de Sant Pere i de Santa Anna - tots aquests llocs emblemàtics, durant anys, 

en la supervivència del gas enfront de l’electricitat -. L’any 1941, Riegos y Fuerza 

del Ebro va proposar incrementar els 282 punts de llum elèctrica que existien al 

1934, fins els 728 punts, un augment considerable que va quedar plasmat, en gran 

part, al contracte de 1943.188 Aquest projecte de creixement de l’enllumenat 

elèctric no va significar necessàriament un augment considerable de la potència 

lumínica de l’enllumenat públic de la ciutat, perquè havien de desaparèixer 381 

fanals del gas que es convertirien en llums elèctrics. A més les arques municipals 

convidaven a la contenció de la despesa de l’enllumenat públic. Per contra, el 

subministrador elèctric es va fer càrrec del creixement i l’adequació de la 

infraestructura elèctrica a la ciutat.189 

 

L’any 1947, la indústria del gas espanyola s’havia decantat clarament per fomentar 

el consum de gas envers els usos domèstics i va abandonar, a pesar de les 

                                                                                                                                    
186

 AHCR: Enllumenat públic Raval Santa Anna. Any 1943.  
187

 AHCR: Enllumenat públic. Contracte del Servei. Anys 1945-1950. 
188

 Aquests 728 llums elèctrics es dividien en 465 làmpades de 25 wats, 16 de 100 wats, 107 de 200 wats, 81 
de 300 wats i 59 de 400 wats de potència. AHCR: Enllumenat públic. Contracte del Servei. Anys 1945-1950.  
189

 “(…) Número aproximado de palomillas para sostener la línea aérea de Riegos y Fuerza del Ebro dentro 
de la zona urbana de nuestra ciudad: 
La longitud total de las calles comprendidas dentro de la zona urbana de Reus es de 29.480 metros. De las 
calles de la misma, la mayoría no tienen más que palomillas en uno de los lados pero hay otros que las 
tienen a los dos lados. 
La separación de una con las otras es así mismo variable pero adoptaremos como término medio la de 20 
metros. En estas condiciones el número de palomillas seria de: 

29.480 / 20 = 1.474 
El número de postes que dicha sociedad tiene instalados dentro del término Municipal es de: 83 postes. Reus 
2 Agosto de 1941. El Ingeniero Municipal = Juan Sans. (…)” Ídem. 
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múltiples reticències a fer-ho, l’enllumenat públic en mans de l’electricitat. Dintre 

d'aquesta conjuntura, l'any 1948, l'enllumenat públic de Reus comptava ja amb 

762 llums elèctrics, amb una potència de 64.700 bugies i un consum anual de 

137.261 kWh. Per la seva part, l’enllumenat públic de gas s’havia convertit, amb 87 

llums d’una potència total de 14.800 bugies i un consum anual de 24.308,51 m3, en 

un model d’una altra època.190 El consum de l’enllumenat públic de gas significava, 

aproximadament, un 3,33 % de tota la producció de la fàbrica de Gas Reusense,191 

un valor gairebé simbòlic per una indústria que es va crear per aquest fi, malgrat 

però aquest percentatge era similar, i en alguns casos molt superior, als 

percentatges que es donaven en les ciutats espanyoles més importants, amb 

fabricació de gas l’any 1947: a Barcelona, l’enllumenat públic significava un 3,6 % 

de la producció total, a Madrid el 5,7 %, a València el 0,2 %, a Sant Sebastià el 5 % i 

a Sabadell el 1,8 %; mentre que en altres ciutats com Sevilla, Màlaga i Santander 

l’enllumenat públic de gas ja no existia. A la pràctica, el gas havia abandonat la 

seva funció primigènia ja no era l’energia d’un enllumenat públic, de qualitat, que 

tenia com una característica el consum extern als carrers de les ciutats catalanes i 

espanyoles, i s’havia transformat en una energia tèrmica, consumida a l’interior de 

les llars, on va convertir les seves potencialitats en un referent de comoditat i de 

neteja.192 Les noves urbanitzacions de Reus, ja es projectaven amb un enllumenat 

públic elèctric, com va succeir, l’any 1948, amb el Barri dels Habitatges Protegits - 

Grup José Antonio -.193 Les substitucions de l’enllumenat de gas per l’elèctric es 

realitzaven d’una manera lenta, però continuada, l’any 1951 es va substituir 

l’enllumenat dels carrers de Sant Pancraci, de Santa Teresa, camí de Riudoms, raval 

                                            
190

 AHCR: Obres i urbanisme. Any 1949. “(...) Expediente relativo a los datos solicitados por el Instituto de 
Estudios de Administración Local, sobre los servicios municipalizados. (...)”  
191

 Aquestes dades han estat extretes de l’any 1948 quan el total del gas facturat era de 1.036.361 pessetes 
amb un preu de 1,42 pessetes el m

3 
de gas elaborat. El que feia que els metres cúbics de gas consumits 

aquest any fossin de 729.831,71, dels quals 24.308,51 m
3
 cremaren en els fanals de l’enllumenat públic. 

AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1951.  
192

 El percentatge de producció dirigida als usos domèstics a Barcelona, el 1947, era del 76,8 %, a Sabadell 
del 85,9 %, a Madrid del 64,2 % i un espectacular 93,9 % a València. VIDAL BURDILS, Francisco: La Industria 
del Gas en España. Revista Acero y Energía, maig - juny de 1949. Pàg.: 98. 
193

 AHCR: Enllumenat públic. Habitatges José Antonio. Any 1948.  
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de Santa Anna, plaça de Catalunya,...194 L’any 1953, s’aprovà el projecte de 

substitució de l’enllumenat públic de gas per l’elèctric al carrer de Sant Joan, 

malgrat la reticència d’algun veí que veia en perill una empresa “tan reusenca” 

com Gas Reusense i que considerava que la il·luminació a gas era imprescindible en 

moments de restriccions elèctriques.195 L’Ajuntament l’informà que deixava els 

fanals de gas apagats però en disposició de funcionar en qualsevol moment. Com 

es veu en aquest període, no tot eren èxits de l’enllumenat elèctric, la qual cosa va 

beneficiar encara que d’una manera transitòria a l’enllumenat públic de gas, 

perquè degut a les dificultats elèctriques en el subministrament, l’any 1950 hi 

havia 162 fanals a gas en funcionament i van augmentar gairebé el doble dels que 

hi havia actius en el 1948. Les repetides queixes per un enllumenat públic elèctric 

deficient acusaven a Riegos y Fuerzas del Ebro d’una insuficiència de línies, de la 

necessitat de millora d’aquestes i la manca d’un transformador.196 

 
Foto CIMIR: Fanal a la plaça del Mercadal, 1948. 

                                            
194

 AHCR: Enllumenat públic. Any 1951.  
195

 “(...) El acuerdo de efectuar un nuevo alumbrado público en la calle San Juan de esta ciudad, supone más 
bien un perjuicio que una mejora, debido a que la supresión del alumbrado de gas puede repercutir en un 
futuro más o menos próximo, en la desaparición, en nuestra ciudad, de una Entidad muy reusense, por falta 
de la debida protección municipal, aparte de que el expresado alumbrado, que hoy se pretende sustituir, 
desempeña una misión transcendentalísima en ocasiones de restricción del fluido eléctrico, que, por las 
circunstancias actuales no es demasiado improbable que vuelva a repetirse. (...)” AHCR: Enllumenat públic. 
Anys 1952-1954. Instància a l’Ajuntament de Reus de Pere Vidiella i Simó.  
196

 AGN: Distribución del alumbrado público por calles y tipo de mechero. Febrer de 1950. 
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L’any 1951, dins d’aquest procés de substitució de l’enllumenat, Gas Reusense va 

concertar un nou Contracte de subministrament amb l’ajuntament de Reus.197 En 

aquest contracte trobem un enllumenat públic a gas, ja reduït, que només lluïa de 

forma completa a les places d’Espanya (Mercadal), de Prim i de Catalunya, els 

Ravals, el carrer de Sant Joan i, de manera secundària, en uns quants punts de la 

ciutat.198 També, es regulava el subministrament a les dependències municipals. El 

consum de l’enllumenat públic es determinaria pel producte del consum tipus, en 

litres hora, que tenia senyalada la classe de becs que contenia cada fanal, pel 

nombre d’hores diàries en funcionament.199 L’horari de l’enllumenat públic de gas 

s’establí amb “l’hora solar”. Com en d’altres contractes, l’Ajuntament es reservava 

el dret de perllongar l’horari en dies considerats com extraordinaris o festius. 

Degut a la disminució de l’enllumenat públic a gas, es reduí a 30 minuts el temps 

d’encendre i apagar tots els fanals. El personal necessari per aquesta feina 

pertanyia a l’Ajuntament. Es fa constar que “(...) el material de alumbrado público 

por gas es propiedad de Gas Reusense, que lo presta al Ayuntamiento sin percibir 

por ello ninguna bonificación. (...)”  Aquesta afirmació es un fet curiós ja que duu 

implícita un agraïment a l’empresa. La conservació d’aquest material (pintat, 

reposició, reparació i neteja) anava a càrrec de l’Ajuntament. També es 

comprometia a realitzar amb mà d’obra pròpia les ampliacions o les reduccions del 

nombre de fanals instal·lats a la ciutat. El material necessari o el sobrant segons si 

fos una ampliació o una reducció els subministraria o els lliuraria a Gas Reusense. 

En aquest contracte ja es veu com definitivament l’electricitat havia guanyat al gas 

la batalla de l’enllumenat públic, perquè es va concretar la manera d’en retirar el 

material obsolet una vegada s’instal·lés de forma definitiva l’enllumenat elèctric. 

Aquesta retirada es portaria a terme durant l’any 1953.200 El contracte va tenir una 

                                            
197

 AHT: Memòria de Gas Resense l’any 1951 i AHCR: Actes Municipals. Any 1951. 
198

 Veure Annex Nova contracta entre Gas Reusense amb l’ajuntament de Reus a l’any 1951 i AGN: 
Enllumenat públic a gas al gener del 1951. 
199

 El consum era el següent: 
Bec FM de 3 camisetes de 320 litres/hora; Bec FM de 5 camisetes de 440 litres/hora; Bec FM de 4 camisetes 
de 560 litres/hora i Bec NBI núm.: 4 de 250 litres/hora. Ídem. 
200

 AGN: Llibre d’Actes Gas Reusense 1933-1958. Acta de 24 de setembre de 1953. Pàg.: 269. 
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vigència de 5 anys, que serien els anys necessaris per en retirar definitivament, 

gairebé, la totalitat de l’enllumenat públic a gas.201   

 
Foto CIMIR: Il·luminació elèctrica del raval de Jesús, a la vorera encara es distingeixen la silueta dels fanals 

de gas apagats. Anys 50 del segle XX. 
 

Gas Reusense no volia desistir i renunciar a l’enllumenat públic de gas i va 

presentar, l’any 1954, quan commemorava el seu centenari com empresa,202 un 

projecte amb tecnologia ja aplicada per l’empresa La Catalana de Gas y 

Electricidad, per a l’enllumenat de les places de Prim i d’Espanya – Mercadal – 

mitjançant gas a pressió. Va ser una manera d’aplicar les noves tecnologies en 

aquest camp i demostrar que eren aptes per continuar amb un enllumenat públic 

de gas de qualitat, donat que es pensava que podria competir amb altres sistemes, 

                                            
201

 Veure Annex Enllumenat públic a gas al gener del 1951. 
202

 BANÚS SANS, José: Gas Reusense, SA 1854-1954... Pàg.: 25. 
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en especial l’elèctric.203 La relació amb La Catalana de Gas sempre havia estat 

fluida i fructífera, perquè actuava com porta d’entrada de la tecnologia gasista, no 

tan sols per l’empresa de Reus sinó per tot l’Estat, a més era i havia estat el 

subministrador més important de material per a les avaries de la il·luminació 

pública. Però aquesta tecnologia ja era coneguda pel consistori reusenc l’any 1923, 

quan es va proposar la seva utilització després que s’haguessin realitzat algunes 

proves a Barcelona.204 El projecte d’enllumenat de les places de Prim i Espanya per 

gas a pressió, segons reflectia el mateix, era l’intent de millorar l’enllumenat públic 

d’aquestes places que es feia necessària per la instal·lació deficient de l’enllumenat 

elèctric que patia greus restriccions i talls de corrent.205 S’escollia aquest sistema 

pels magnífics resultats aconseguits en les diverses instal·lacions efectuades, 

especialment, a Barcelona i altres ciutats catalanes.206 Una raó secundària era la 

possibilitat, amb aquest sistema, de mantenir els fanals existents que donaven 

“caràcter i tipisme” a les dues places. L’enllumenat existent, fins aquell moment, 

va deixar de funcionar el setembre d’aquest mateix any 1954.207 

                                            
203

 “(...) Gas Reusense instaló una esplendida iluminación de gas a presión en las plazas de España y Prim, 
habiéndose logrado un gran mejoramiento en la luminosidad de dichas céntricas plazas, lo que viene a 
demostrar que el Gas, a pesar de su antigüedad se va adaptando a las creaciones modernas pudiéndose 
lograr iluminaciones que compiten ventajosamente con los más modernos sistemas. Al igual que la Ciudad 
de Reus fue la segunda de España donde se construyó una Empresa para explotar la fabricación de gas, ha 
sido también ahora después de Barcelona, la segunda población española que ha instalado en la vía pública 
el gas a presión. Ello ha de servirnos de acicate para emprender nuevas reformas que redunden en beneficio 
de nuestra querida Ciudad y de la empresa en particular, pues si bien en la actualidad no es lo floreciente 
económicamente que ha sido en otras ocasiones, no desfallecemos en nuestro empeño de dotar a la fábrica 
de cuantos elementos sea preciso para que, a no tardar, podamos darle un importante impulso aumentando 
la capacidad y calidad de la producción. (...)” AGR: Llibre d’Actes Gas Reusense, 1953-1969. Volum I. Acta de 
16 d’abril de 1955. Pàg.: 15-16 i  AHCR: Enllumenat públic a gas a pressió. Any 1954.  
204

 “(...) Pide la palabra para otro asunto el Sr. Montserrat, y dice que en Barcelona se han realizado varias 
pruebas de un nuevo sistema de alumbrado público, consistente en utilizar gas del alumbrado a una presión 
considerable, con la cual, a la vez que se aumenta la intensidad lumínica, se consigue una notable economía; 
por cual motivo, interesa al Sr. Presidente de la Comisión de Fomento, haga las gestiones necesarias cerca 
de la empresa “Gas Reusense”, a fin de poder emplear el indicado procedimiento. (...)” AHCR: Actes 
Municipals. Anys 1923. 31 de març. Foli 98. 
205

 Aquest projecte va ésser realitzat per l’Enginyer municipal Xavier Pellicer i Totosaus. AHCR: Enllumenat 
públic a gas a pressió. Any 1954. 
206

 “(...) enero de 1924, el entonces subdirector de La Catalana, Ricardo Margarit propuso al ayuntamiento 
aumentar la intensidad del alumbrado por gas en 49 faroles según “el modernísimo sistema de iluminación 
de gas a presión”, en algunas calles de mayor prestigio (...) El nuevo sistema de gas a presión se utilizaba en 
la ciudad de París que, en diciembre de 1922, contaba con 5.532 aparatos de este tipo. (...)” ARROYO, 
Mercedes: La industria del gas en Barcelona... Pàgs.: 372-374.   
207

 AGN: Enllumenat públic a gas al gener del 1951. 
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Maquinària que donava pressió al gas que havia d’enllumenar les places de Prim i de Mercadal. 

 
El nou sistema es basava en un augment de la pressió del gas de l’enllumenat en 

0,2 atmosferes per damunt del normal, en aconseguir un augment en intensitat 

lluminosa d’unes 6 o 7 vegades a l’anterior, amb un consum, gairebé, del doble.  La 

instal·lació es composava d’un equip compressor, les canonades i els fanals amb 

els seus elements. El compressor el formaven dos “surpresors” rotatius amb motor 

elèctric acoblat i refrigerats per aire amb una pressió de treball de 0,2 atmosferes i 

de diferent capacitat; l’un de 50 metres cúbics hora i l’altre, de recanvi, de 10 

m3/h. Aquest equip de compressió s’havia de situar, i així es va fer, en els baixos de 

l’edifici de l’Ajuntament, conjuntament es disposà d’un motor de benzina de 2 

cavalls de potència per solucionar els talls de la corrent elèctrica que es poguessin 

presentar. L’equip compressor agafaria el gas de la canonada general i el 

traslladaria a la xarxa a pressió. La xarxa general la constituiria una canonada 

circular, o d’anada i tornada, es a dir, que al final de la xarxa, al costat de la presa 

de la canonada general, s’instal·laria una vàlvula reguladora de pressió, que la 

mantindria constant en tot el circuit. Segons projecte, en els fanals de les places, 

s’instal·larien 54 becs especials, subministrats per La Catalana de Gas i distribuïts 

de la forma següent: a la plaça d’Espanya 20 becs, col·locats als fanals centrals ja 
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existents i altres 2, amb dos braços especials, es situarien en la façana del Palau 

Municipal; a la plaça de Prim, 20 becs en els fanals centrals, altres 4 a la façana de 

l’Hotel de Espanya i 8 als porxos. Tota la instal·lació interior dels fanals es 

realitzaria amb tub de coure per tal d’evitar avaries. Els becs que es col·locarien 

serien de 800 litres/hora de consum, de manera que el consum total dels 54 becs 

seria de 43,2 m3/hora. La intensitat lluminosa de cada bec era de 500 bugies, de tal 

forma, que el total seria de 27.000 bugies. El pressupost total d’aquesta instal·lació 

va ser de 91.871,35 pessetes. 

 

El nou projecte va presentar alguns problemes, la majoria dels quals tenien a veure 

amb l’antiguitat del material existent i la dificultat d’adaptar-lo a la nova 

tecnologia. Als porxos de la plaça de Prim, existien uns fanals penjats antics de 

difícil transformació per al gas a pressió, degut a què les reduïdes dimensions de la 

seva cúpula no permetien la instal·lació del nou bec a pressió. A part d’aquestes 

dificultats pròpies del fanal, es presentaven unes altres per culpa del seu 

emplaçament: dificultat de conviure amb els tendals dels porxos i l’excessiu baf 

calent que havien de generar aquests nous becs. A més, es presentaven altres 

problemes com que els fanals penjats no aconseguien l’òptim rendiment, que si es 

donava amb els fanals de consola, perquè es perdia un 60 % de la llum que anava a 

parar a l’interior dels porxos i no a la via pública. Els fanals de la paret del Hotel 

d’Espanya de la plaça de Prim havien de canviar la seva ubicació i s’havien de situar 

en la part alta de la façana. Una altra raó de tipus econòmic feia que es considerés 

adequat el canvi dels fanals penjats, perquè no es disposaven de recanvis mentre 

que dels fanals murals d’alimentació inferior, iguals als instal·lats a la plaça, ni 

havia suficients com per fer la instal·lació sense cap cost addicional. Al final, es van 

col·locar a la plaça de Prim, 20 becs al centre amb un consum de 800 litres/hora i 

una intensitat de 400 bugies cadascun, 4 becs a l’Hotel d’Espanya i 8 becs al porxo 
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amb la mateixa potència i intensitat que els primers. A la plaça d’Espanya, 20 becs 

iguals als anteriors.208  

 
Foto CIMIR: Il·luminació de la plaça de Prim amb gas a pressió. 

 
Amb alguns canvis sobre el projecte inicial, aquest enllumenat es va inaugurar el 

17 d’octubre de 1954 per fer-lo coincidir amb el Cinquantenari de la Coronació de 

la Verge de Misericòrdia i, en ordre intern, amb el Centenari de Gas Reusense.209 

                                            
208

 AHCR: Enllumenat públic a gas a pressió. Any 1954. Informes de Gas Reusense del març i juliol de 1954. 
209

 “(...) El día 17 del corriente se inauguró el alumbrado con gas a alta presión en las plazas de España y de 
Prim. En la primera se han instalado en cada candelabro de cinco faroles, cuatro mecheros para un 
manguito de 600 bujías de intensidad y uno de dos manguitos de intensidad luminosa de 1.200 bujías. Todos 
ellos sustituyen los manguitos F.M.3 a baja presión que estaban en servicio. Se han instalado además dos 
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Les obres d’aquest projecte es van acabar, amb èxit, segons les sensacions dels 

tècnics municipals i amb una impressió ciutadana favorable. Inclús, va ser 

considerada com la il·luminació més espectacular entre els distints sistemes 

emprats fins llavors a Reus.210 Un èxit que va ser del tot fugaç. Malgrat l’èxit inicial, 

el seu efecte duraria pocs anys i l’experiència es va tornar en una decepció i 

l’electricitat acabaria il·luminant les dues places. Aquest va ser l’últim projecte 

d’envergadura de Gas Reusense envers l’enllumenat públic.  

   
Mentre les dues places s’il·luminaven amb gas a pressió, la liquidació del sistema 

d’enllumenat públic de gas es produiria de forma inexorable, no sense la queixa 

d’alguns veïns. L’any 1955, es va acordar, des de l’Ajuntament, la retirada del 

material de l’enllumenat públic de gas existent als ravals de Robuster i de Sant 

Pere per haver-se instal·lat de forma definitiva l’enllumenat elèctric.211 El veïns van 

reclamar mantenir-los per estètica i per elegància.212 L’any 1956, es va proposar la 

                                                                                                                                    
faroles colocados a ambos lados de la puerta principal de entrada al Palacio Municipal, con un manguito 
cada uno. En la Plaza de Prim se retiraron los antiguos faroles con mechero N.B.I. nº 4 que pendían de los 
porches y todos los demás de tipo F.M. 3, quedando colocados funcionando por gas a alta presión, cuatro 
mecheros para un manguito y uno para dos en cada candelabro del centro de la plaza, cuatro mecheros más 
de un manguito correspondiendo a cada farol de los existentes en la fachada del edificio del Hotel España, y 
seis faroles más, inaugurados ahora, y que han quedado fijados en la parte exterior del Porche, repartidos 
entre los arcos del mismo.  
En el acto de la inauguración asistieron Autoridades locales y Consejo de Administración de la Empresa, 
siendo de destacar la expresa felicitación del Muy Iltre. Sr. Alcalde en nombre de la Corporación Municipal 
por el éxito conseguido. (...)” AGN: Llibre d’Actes Gas Reusense 1933-1958. Actes de 21 d’octubre i 11 de 
novembre de 1954. Pàg.: 288-291. 
210

 Els Serveis Tècnics municipals així ho reflectiren: “(...) Se ha llevado a feliz término, habiendo conseguido 
el unánime beneplácito entre todos los ciudadanos, la iluminación por gas a presión en las Plazas de Prim y 
de España, que ha resultado eficiente y de menor consumo del que en principio se había previsto. 
El coste total de la obra ha sido de pesetas 139.041,46 sufragado en parte por la empresa “Gas Reusense” 
que ha puesto todo su interés en conseguir el mejor éxito de la instalación (...)”. AHCR: Enllumenat públic. 
Serveis Tècnics 1955 –1958 i AGN: Llibre d’Actes Gas Reusense 1933-1958. Acta de 11 de novembre de 
1954. Pàg.: 291. 
211

 AGN: Llibre d’Actes Gas Reusense 1933-1958. Acta de 21 d’octubre de 1955. Pàg.: 317. 
212

 Instància de Juan Montserrat Ollé i Francesc Font de Rubinat, veïns del raval de Robuster en la que 
exposaven que: “(…) 1ª. Los actuales faroles funcionan bien. Son mucho más estéticas que otras a base de 
cualquier sistema de globos con soportes (ejemplo de fealdad: Arrabales de Sta. Ana y de Jesús) (La 
Memoria Técnica dice que los nuevos aparatos serán iguales a los instalados en el Arrabal de Jesús, 
construidos de cemento armado). Estas farolas de gas son la única nota de gracia o elegancia que tienen 
estos Arrabales. 
2ª. Contrariamente a lo que gratuitamente se afirma en la Memoria Técnica, los actuales faroles no 
estorban a la circulación (…).  
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supressió dels fanals de gas que encara il·luminaven el carrer de Sant Joan. Els 

fanals de peu s’havien d’eliminar per força per tal de dur a terme la reducció de les 

voreres i així eixamplar la calçada d’un carrer que estava considerat una artèria 

principal de comunicació amb els pobles de la comarca, a més es creia que la 

il·luminació de gas era insuficient i calia un enllumenat elèctric definitiu. 

 

 
Foto CIMIR: Il·luminació a la plaça de Prim el 1961. 

                                                                                                                                    
3ª. Se afirma en la Memoria que las actuales farolas “consumen mucho gas con poca eficiencia, por lo que 
serán retiradas por la Empresa “Gas Reusense, S.A.”. No se detalla nada, ni se ofrece a la consideración del 
público ninguna cifra de comparación de gastos (…) 
4ª. No parece razonable este empeño de los Servicios Técnicos en instalar unos aparatos antiestéticos y muy 
pronto anticuados, que todos los vecinos repudiaron bien claramente no hace mucho tiempo, y que 
aparecen sin ventaja alguna sobre los actuales faroles. 
Muchos vecinos recuerdan como ya se cambió una vez el antiguo alumbrado eléctrico por el actual de gas. 
No quisieran ahora un nuevo cambio, y dentro de pocos años, otro. 
5ª. Y finalmente, en lugar de “cambiar” una iluminación que ya existe y que funciona bien, ¿No es preferible 
instalar alumbrado en tantas calles y Paseo donde no existe más que oscuridad? Por ejemplo, en el Paseo 
Prim. (…)” Reus, 20 d’abril de 1955. AHCR: Enllumenat públic. Serveis Tècnics 1955 – 1958. 
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L’última experiència de Gas Reusense va passar ben aviat per dificultats; l’èxit 

inicial de l’enllumenat de les places de Prim i d’Espanya va durar poc més d’un any. 

L’abril de 1956, un informe de l’Enginyer municipal va afirmar que el consum de 

gas de l’enllumenat de matinada d’aquestes dues places era massa car i que era 

necessari canviar-lo per un d’elèctric, que tot i ser més senzill, tindria la dignitat 

suficient. Va considerar que la forma més pràctica de solucionar el problema, fora 

mitjançant la instal·lació de 4 focus de 200 watts a cadascuna de les places. El 

consum elèctric només representaria, segons l’enginyer, un 10 % del consum de 

gas a pressió.213 A més, l’any 1962, Gas Reusense va haver de  justificar davant 

l’Ajuntament les deficiències de la seva il·luminació, les quals eren una 

conseqüència del mal funcionament de l’estació de compressió de gas, que hi 

havia als baixos del Palau Municipal i que era propietat del mateix Ajuntament, per 

la qual cosa va declinar qualsevol responsabilitat en la seva reparació.214  Mals 

vents per una opció tan jove. 

 

Ja a l’any 1958, s’havien presentat una altra sèrie de projectes per a l’adequació de 

l’enllumenat públic de la ciutat de Reus, que ja no contemplaven el gas com a una 

possible solució. Tot i això, l’any 1960, amb un preu de 2,86 pessetes el m3, el 

consum de l’enllumenat públic de gas encara existia, tot i que d’una manera 

testimonial perquè representava el 4,75 % del gas venut a Reus i n’era l’únic vestigi 

que quedava a la província. A l’estat espanyol, només quedaven vuit ciutats on 

l’enllumenat públic de gas encara s’encenia parcialment i Reus, a més, era la ciutat 

que el pagava més car.215 L’any 1964, l’enllumenat públic a Reus només significava 

                                            
213

 Ídem. “(…) Consumo actual de gas de los 8 faroles que quedan encendidos después de las 11 horas de la 
noche = 660 litros/hora x 7 horas x 365 días x 8 farolas = 13.489,80 metros cúbicos/año, o sea, 26.980,80 
Ptas/año. 
Consumo eléctrico de los 8 focos de 200 vatios que se proyectan = 200 vatios x 7 horas x 365 días x 8 focos = 
4.088 kilovatios – hora, o sea, 2.698,08 Ptas/año. (…)” El preu que pagava l’Ajuntament per el metre cúbic 
de gas era de 2 pessetes i de 0,66 pessetes el kilowatt. 
214

 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 17 d’octubre de 1962. Pàg.: 87. 
215

 Les altres set ciutats que encara tenien enllumenat públic a gas era: Barcelona, en el que el preu era de 
1,24 ptes/m

3
; Sevilla, a 2,45 ptes/m

3
; Sant Sebastià, a 1,55 ptes/m

3
; Badalona, a 2,49 ptes/m

3
; Premià de 
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un 0,42 % del gas consumit a la província de Tarragona. La primera finalitat per la 

qual es van crear les indústries de gas el segle XIX, va morir a Reus l’any 1965, i per 

desgràcia d’altres objectius de Gas Reusense portaven el mateix camí.216 

L’enllumenat públic de gas a la ciutat de Reus ja era història.217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    
Mar, a 2,69 ptes/m

3
; Sabadell, a 1,66 ptes/m

3
 i Tarrassa, a 2,75 ptes/m

3
. Datos estadísticos técnicos de la 

industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1961. Publicat per el Sindicato Nacional de Agua, Gas 
y Electricidad. Pàg.: 24-25. 
216

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, anys 1960, 1964 i 1965. 
217

 El 1966, tan sols a Barcelona, Madrid i alguna ciutat de les Balears s’il·luminaven alguns carrers amb gas. 
Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, any 1966. 
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12.  ELS MOTORS DE GAS EN LA INDÚSTRIA: APARICIÓ, INNOVACIONS I 

DESENVOLUPAMENT. 

 

Els motors de gas, com qualsevol màquina tèrmica, tenien com a finalitat 

transformar l’energia tèrmica que s’allibera en una combustió, en energia 

mecànica, o sigui en moviment. D’entre els diversos tipus de màquines tèrmiques 

existents, el motor de combustió interna ha estat, durant el segle XX, el motor de 

més èxit i tot el seu desenvolupament es va beneficiar de la llarga experiència 

prèvia de la màquina de vapor.  El combustible dels primers motors de combustió 

interna era el gas d’hulla, el qual, en dependre completament d’una reserva de 

combustible propera, o d’un proveïment freqüent, no oferia possibilitats de ser 

utilitzats per a la locomoció. Els primers motors de combustió eren fixos i estaven 

dissenyats per a usos industrials. 

 
 

← Balancí  

Moviment paral·lel    

                                             ↘ 
 
 

Barra del pistó→                                                                     ←                   Biela                          
 
 

                ↑ 
Capsa de vàlvules             ←Regulador   ←Volant 

                 
 

 Cilindre         →                                                                   ←           Cigonyal 

 
 

 Cisterna amb condensandor 

 i bomba d’aire             → 

 
 
 
 

Màquina de doble efecte de Watt.
1
 

                                            
1
 DEJUST. J.: Machines de vapeur et machines thermiques diverses. Libraire des ponts et chaussées, des 

mines et des chemins de fer. V
ve

 Ch. Dunod, Éditeur. Paris, 1899. Pàg.: 16. 
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Les fàbriques catalanes coneixien la força de l’aigua i la del vapor. Per obtenir 

energia calia estar al costat d’un corrent d’aigua suficient, mentre que la màquina 

de vapor semblava reservada per a les grans empreses. Des de feia temps es 

treballava en la investigació d’aparells capaços de produir força motriu d’una 

manera diferent al de la màquina de vapor, però no va ser fins a l’últim terç del 

segle XIX, que es va resoldre satisfactòriament. 

 
Motor Lenoir.

2
 

 
Els primers motors de la època moderna van ser els motors de pólvora, que si bé, 

no van tenir èxit, no per això van deixar de ser-ne els precursors, durant el segle 

XVII.3 El segle XVIII, es van construir diversos motors que utilitzaven com a 

combustibles gasos obtinguts de la destil·lació de fustes, de carbons o d’oli, en 

retortes. Tampoc van tenir èxit, però s’han de citar les patentes de l’anglès J. 

                                            
2
 Ídem. Pàg.: 517. 

3
 “(...) A pesar de que el motor de pólvora del siglo XVII puede ser considerado con toda justicia como el 

antecesor inmediato del motor de combustión interna, debieron pasar casi dos siglos antes de que tal 
máquina fuera desarrollada con éxito. (...)” DERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I.: Historia de la Tecnología. 
Desde 1750 hasta 1900. (II) Volumen 3. Siglo XXI, 12 edic., Madrid, 1990. Pàg.: 882. 
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Barber (1791) i del francès Lebon (1799), que van preveure, respectivament, l’ús 

d’una barreja d’aire i hidrocarburs gasosos, o bé la del gas de l’enllumenat del qual 

Lebon en va ser l’inventor.4 Philippe LeBon ja havia vist la possibilitats del gas 

procedent de la combustió de l’hulla com a element motriu, però les seves 

primeres aplicacions del gas d’hulla anirien encaminades cap a l’enllumenat, la 

calefacció i altres aparells de caire domèstic. Però va ser Lenoir5 qui va construir a 

París, l’any 1860, el primer motor de gas que s’utilitzaria a la pràctica.6 Era en 

esquema molt semblant a una màquina de vapor horitzontal, on enlloc d’utilitzar 

l’expansió del vapor, s’aprofita la dels gasos produïts per l’explosió d’una barreja 

de gas y aire. El 1864 funcionaven, a París, 130 motors elaborats pel francès 

Etienne Lenoir, en indústries que necessitaven poca potència com els tallers 

d’impremta, les fàbriques de xocolata, de sabates, les perfumeries, els forns o 

empreses constructores. Aquests motors, no es van utilitzar a gran escala degut a 

l’elevat consum de gas. No obstant, gràcies a Lenoir, es va propagar la idea del 

motor a gas, que va cridar l’atenció dels investigadors. Un any després de la seva 

aparició, es pot constatar que a Espanya, ja s’havien publicat, en una revista 

                                            
4
 MALUQUER, Juan J.: Motores de Combustión. Colección Estudio de Conocimientos generales, 52. Editorial 

Seix Barral, S. A. Barcelona, 1946. Pàg. 16 i 17. 
5
 “(...) Hasta 1859, fecha en que un ingeniero francés, Étienne Lenoir, construyó un motor de gas que había 

diseñado en muchos aspectos de acuerdo con la práctica seguida en la construcción de máquinas de vapor, 
no se consiguió un éxito real. (...) Su rendimiento no admitía comparación con el de las máquinas 
contemporáneas de la misma potencia, pero en cualquier caso se trataba de todo un acontecimiento, ya que 
era el primer motor no movido por vapor de agua capaz de trabajar de forma continuada a nivel 
industrial.(...)” DERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I.: Historia de la Tecnología. Volumen 3. Pàg.: 882-883. 
6
 El motor Lenoir estava fonamentat en l’ús del gas hidrogen pur o del gas d’enllumenat comú, ficat en 

contacte, dins d’un cilindre tancat, amb un volum d’aire atmosfèric vuit o deu vegades més considerable, i 
aquesta barreja s’inflamava per mitjà d’una espurna elèctrica. La distribució d’aire i de gas, te lloc en el 
cilindre per calaixos col·locats a cada costat, de forma que es repetia l’operació en cada extrem del curs del 
èmbol.   
Aquest motor es va presentar d’una forma pràctica en un taller de construcció a París, a casa de Mr. 
Lévèque situada al carrer de Rousselet. Era un motor de 4 cavalls i el seu funcionament era vist per gran 
nombre de persones, enginyers i no enginyers, industrials i no industrials que buscaven la seva aplicació a 
tot tipus de obres i útils.  
La màquina Lenoir era de doble efecte, de cilindre horitzontal i a semblança dels motors de vapor coneguts, 
podia marxar a velocitats molt diferents. Tenia l’avantatge de no necessitar generador, i sense dubte evitar 
un fogar i la seva xemeneia, la qual cosa feia que aquest motor fos molt atractiu per la indústria. En efecte, 
el fabricant i l’obrer que treballaven en un pis i que necessitaven una força motriu no podien, evidentment, 
amb un sistema ordinari com la màquina de vapor, perquè no era possible establir la caldera i el seu fogar; 
amb el motor Lenoir es podia aplicar sense dificultat a qualsevol lloc. Revista Industrial. Periódico de 
adelantos, inventos y noticias industriales. Any 5é. Núm. 211. Barcelona 22 d’agost de 1861. Pàg. 36-37. 
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especialitzada en indústria i ciència com la Revista Industrial, els fonaments 

d’aquest motor de gas.7 Després, l’any 1862, Beau de Rochas va patentar 

l’esquema de funcionament d’un motor de combustió interna, el que va significar 

un pas més en el desenvolupament dels motors. 

 

A l’Exposició Universal celebrada a París, l’any 1867, es va donar a conèixer la 

màquina atmosfèrica dels alemanys Otto i Langen, de Deutz, que després de la 

màquina de Lenoir, va representar el segon pas en el desenvolupament dels 

motors de gas. Malgrat tot, els motors de gas havien de donar el seu pas més 

important amb l’aportació del model que va realitzar, l’any 1876, Nikolaus August 

Otto. Otto va desenvolupar el motor horitzontal de quatre temps – aspiració, 

compressió, explosió i escapament – segons el cicle de Beau Rochas, de 1862. 

Aquets petits motors de gas de quatre temps van donar resposta a les necessitats 

de les petites i mitjanes empreses que no necessitaven per als seus processos 

industrials una gran quantitat d’energia, com la procedent de les màquines de 

vapor. Van ser tot un èxit i se’n van vendre uns 50.000 motors, amb un total d’uns 

200.000 cavalls de vapor, durant els primers 17 anys, a partir de la presentació per 

la firma alemanya Otto i Langen.  

  
   Màquina de gel moguda per un motor de gas Otto.                                           Motor Otto.

8
 

                                            
7
 Ídem. 

8
 Fotos extretes del llibre Exposition Colletive de l’Industrie du Gaz. En 1900. Commission d’Exécution de 

l’Exposition Collective de l’Industrie du Gaz en 1900. París, 1901. 
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Però dir que tots els motors Otto, que es construïren, eren de poca potència no 

deixa de ser una generalitat, perquè abans de l’any 1911, La Maquinista Terrestre y 

Marítima va construir el motors de gas Winterthur de 100 cavalls de potència.9 A 

finals del segle XIX, l’èxit del motor Otto va fer que aquest motor es pogués 

millorar en la seva grandària, rendiment i seguretat, la qual cosa el va convertir en 

un aparell competitiu respecte de les màquines de vapor. L’any 1881, el motor de 

gas de més potència tenia només uns 20 cavalls; l’any 1917, ja s’utilitzaven motors 

de 5.000 cv.10 El pas de motor de gas Otto al motor de petroli i els seus derivats, 

només va ser qüestió de poc temps. Els principis essencials del motor de gasolina 

han estat els mateixos que els dels motors de gas, però això ja és una altra 

història.11 

 

Els motors de gas van pretendre actuar en substitució de la força muscular de 

l’home o dels animals, de l’energia que desprenia la llenya i com una superació 

dels inconvenients de les màquines de vapor. La màquina de vapor presentava una 

sèrie de defectes respecte al motor de gas, perquè necessitava de dimensions 

                                            
9
 “(...) El motor de gas “Winterthur” que construye LA MAQUINISTA TERRESTRE I MARÍTIMA pertenece al 

género Otto, funcionando a cuatro tiempos con una explosión por cada dos revoluciones, es decir, que el 
ciclo completo del motor comprende dos revoluciones o sean cuatro carreras del émbolo, de las cuales sólo 
la tercera produce trabajo útil, sirviendo la segunda para la compresión de la mezcla y la primera y última 
para cargar y vaciar el cilindro respectivamente. 
La regulación se efectúa en general variando a la vez el volumen de mezcla admitida y la composición de la 
misma, y en los motores pequeños variando sólo la cantidad de gas. En ninguno de los casos haya supresión 
de emboladas motrices, de modo que el motor desarrolla en cada momento un trabajo de motor igual al 
resistente y la velocidad se conserva por lo tanto constante.  
La inflamación se produce en todos los motores por medio de un aparato electro-magnético. (...)”  
Instrucciones para la conducción de los motores de Gas y Gasógenos construidos por LA MAQUINISTA 
TERRESTRE Y MARÍTIMA. Imprenta Elzeviriana de Borrás, Mestres y C.ª Barcelona, 1911. 
10

 DERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I.: Historia de la Tecnología. Desde 1750 hasta 1900. (II) Volumen 3. Pàg.: 
884. 
11

 Les dues raons principals eren que el gas només es podia disposar a llocs relativament propers a les 
fàbriques on era manufacturat i que l’ús d’un combustible líquid que es pogués transportar i 
emmagatzemar fàcilment, que pogués ser introduït en l'interior del motor per la simple força de la gravetat 
i que donés més calor per unitat de pes que el carbó, oferia per tant una perspectiva molt atractiva. Ídem. 
Pàg.: 884-885. 
L’alemany Daimler (1885), de la fàbrica de motors de gas Deutz, va construir el primer motor de petroli. Els 
combustibles líquids, de poder calorífic superior al del gas d’enllumenat o del gas pobre que es feien servir 
dins aquell moment, van permetre disminuir el pes unitari del motor, es a dir, els quilos que corresponen 
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considerables si volia ser eficient, tant des del punt de vista econòmic como 

energètic. Cal considerar que les màquines de vapor sempre s’aplicaven en la 

producció de potències altes, que no sempre eren necessàries. Era inflexible, de tal 

manera que l’ús per a esforços discontinus o menors era molt costós. En canvi, el 

motor de gas era més eficient per a petites potències, era de menor dimensió i 

menys pesat i utilitzava un fluid gasós que podia ser produït in situ o que es podia 

subministrar mitjançant una canalització. En aquest moment era més econòmica 

l’energia produïda pel vapor que la del motor de gas, però el vapor plantejava 

molts més problemes d’instal·lació i de seguretat, i per als industrials que 

necessitaven petites o mitjanes potències els avantatges del motor de gas van 

deixar en un segon pla la diferència en el preu de la producció de la força motriu. 

Els primers motors de gas van tenir una rendibilitat baixa en la relació entre la 

força generada i el cost del combustible que es necessitava per produir-la. En 

efecte, l’any 1861, un motor de vapor fix de 50 cavalls, executat en les millors 

condicions, no consumia més de 2 quilograms de carbó per hora i per cavall, 

mentre que una petita màquina de gas d’1 cavall no consumia menys de 5 

quilograms d’hulla per hora. El consum del motor de gas per cavall de potència era 

més del doble que el del motor de vapor. Hi havia una notable diferència entre els 

preus del cavall de vapor d’una petita màquina i els preus de les grans. Era evident 

que aquest sistema de motor de gas encara s’havia de millorar, perquè es trobava 

en un estat gairebé embrionari que el desplaçava de les necessitats dels mercats 

comercial i industrial. L’equilibri en el consum, l’augment de la potència i la recerca 

d’una major regularitat del motor eren les prioritats per al seu desenvolupament.12 

Però quan el motor de gas, es va integrar d’una manera sòlida al mercat industrial 

va ser la dècada de 1880 i el nombre de motors de gas existents en una ciutat,  en 

                                                                                                                                    
per cavall desenvolupat. Amb això es va fer possible la construcció de vehicles automòbils pràctics. 
MALUQUER, Juan J.: Motores de Combustión. Pàg. 16-22. 
12

 Una màquina Lenoir de gas de 4 cavalls consumia 2 m
3
 per hora, i si comptem el preu de 75 maravedís el 

m
3 

de gas, que es el preu que es pagava a Barcelona i a Reus, en resulta un cost d’uns 4 reals 14 mrs. per 
cavall i per hora, mentre que el cost del cavall generat amb el vapor només era d’1 ral 37 maravedís. Revista 
Industrial. Any 5é. Núm. 211 Barcelona 22 d’agost de 1861. Pàg. 36-37 i Any 6é. Núm.238 Pàg. 245. 
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combinació amb el nombre de calderes de vapor, actuava com indicador del grau 

d’industrialització. Va ser la consolidació de l’energia elèctrica com alternativa qui 

acabaria amb la preeminència del gas i el vapor com força motriu de la indústria.13 

 

A Barcelona, en aquesta època, no es va permetre instal·lar noves màquines de 

vapor dins la ciutat pel grau de densificació del teixit humà que va comportar la 

sortida d’algunes indústries – aquelles de major necessitat energètica i 

envergadura - cap a la perifèria, en zones d’una població més baixa i de menys 

grau d’exigència normativa. Però, moltes indústries petites i mitjanes, que no 

necessitaven una gran potència per a la seva mecanització van restar dins del teixit 

urbà i van trobar com a solució la implantació dels motors de gas del tipus Otto, 

que amb la seva petita cilindrada, la seva seguretat i el poc soroll que transmetien 

es van convertir en la solució perfecta per continuar la seva activitat dins la ciutat. 

La generalització d’aquests tipus de motors va ser a nivell estatal, com ho 

demostra el fet que s’ha pogut constatar l’existència a Madrid dels motors de gas 

Escuder, que es van fabricar a Barcelona.14 

 
Publicitat dels motors Otto el 1904, en MATHOT, R. E. 

                                            
13

 ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas a la Catalunya del segle XIX. Pàg. 48. 
14

 Ídem. Pàg. 66 i 68. 
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Els motors de gas Escuder, reproducció exacta dels petits Otto de quatre temps,  

estaven destinats a la petita indústria, un client potencialment molt important.15 

Primer, tenien entre un i quatre cavalls de potència i es van presentar com una 

alternativa a les màquines de vapor. Els avantatges dels motors de gas respecte als 

de vapor, van fer baixar els costos de les assegurances industrials. Com s’ha vist, a 

mesura que es va desenvolupar la tècnica, es va augmentar la potència dels 

motors. Així, mentre l’any 1882 els motors de Miquel Escuder tenien una potència 

de fins a cinc cavalls, l’any 1887, ja en tenien dotze, el 1901, havien arribat als 

cinquanta cavalls i un any desprès, es va fabricar un motor de cent cinquanta 

cavalls. Fins l’any 1902, s’havien venut, més o menys, un 300 motors, segons la 

publicitat de l’empresa. Com una evolució dels motor de gas, van aparèixer noves 

aplicacions energètiques en el mercat industrial: els gasògens. D’aquesta forma 

Miquel Escuder, envers 1902, i altres empreses com La Maquinista Terrestre y 

Marítima, el 1908, van començar amb la fabricació de motors de gas pobre a 

Catalunya.16 Però a pesar d’aquests esforços, la major part de les instal·lacions dels 

motors accionats per gas pobre va ser estrangera, amb un predomini clar dels 

                                            
15

 “(...) Miquel Escuder era un home d’una gran imaginació. L’ampliació de la seva gamma de productes 
devia ser conseqüència de l’observació d’una feina manual que ell volia convertir en moviment mecànic.(...)” 
Va a dedicar-se a la maquinària de diferent tipus que anava des de les màquines de cosir als motors, i les 
seves aplicacions, tant de gas com, posteriorment, elèctrics passant per una màquina per a fer taps. El 1879, 
Miquel Escuder (1835 – 1908) va obtenir un privilegi del govern espanyol per a la construcció de motors de 
gas. I en començà la fabricació. Miquel Escuder fa ser acusat de plagi per l’empresa alemanya Gasmotoren 
Fabrik i que s’acabà el 1885 amb una sentència favorable per ell. Els alemanys l’acusaven d’haver copiat la 
seva màquina i li demanaren la destrucció de tots els motors de gas existents, com també la nul·litat de la 
patent espanyola que se li havia atorgat. Aquesta sentència va afavorir que altres fabricants es dediquessin 
a la producció de motors com Joaquim Torres, des del 1893; per Gil Esteve el 1892; Beltran y Hermanos; 
Guasch i Canudas... El resultat d’aquestes noves iniciatives va ser limitat perquè els motors Escuder estaven 
fortament implantats i apareixerien els motors de gas pobre.  CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els 
protagonistes de la revolució industrial a Catalunya, Barcelona, 1992. Enciclopèdia Catalana, 4 vols, vol. I 
Metal·lúrgics – Químics. Pàg.: 130. 
16

 “(...) Malgrat l’empenta de Miquel Escuder, el negoci va començar un lent declivi, el final del qual de 
moment no coneixem, encara que el fet que La Maquinista Terrestre i Marítima iniciés, el 1908, la fabricació 
de motors de gas pobre i de gasògens d’aspiració amb patent de Winterthur, gairebé coincidint amb la data 
de la mort de Miquel Escuder, fa sospitar que els fills d’Escuder no haurien pogut fer front a la competència 
d’una empresa tan forta. (...)” Ídem.: 69. 
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fabricants anglesos Crossley Brothers, i en un menor grau dels francesos Delamare, 

Deboutteville et Malandin.17   

 

Per a Mercedes Arroyo, aquests gasògens francesos:18 “(...) es feien servir a 

fàbriques de grandària mitjana, com les de filatures. Els gas obtingut per mitjà del 

gasogen tenia menys potència lluminosa; però, en canvi, tenia un poder energètic 

important i apte per ser utilitzat com a força motriu. El sistema per gasogen 

permetia, primer, no dependre del carbó d’hulla, que ja hem indicat que era 

imprescindible per fabricar gas de bona qualitat, però que sortia 

extraordinàriament car; segon, el gasogen permetia l’autonomia respecte a les 

xarxes i la rapidesa en la producció de gas, ja que la combustió i l’obtenció 

d’energia es feia en el lloc del consum; i en tercer lloc, exigia menys mà d’obra, 

amb la qual cosa es podia estalviar sous.19 Els motors de gas pobre no van arribar a 

substituir el vapor, com pretenia alguna propaganda de l’època; tanmateix, 

l’arribada de l’electricitat en grans quantitats faria quedar obsolets ambdós 

sistemes d’obtenció d’energia, el vapor i el gas. (...)”  

 
Publicitat d’una empresa dedicada a la fabricació i instal·lació de gasògens. 

                                            
17

 “(...) funcionaven a partir d’un gasogen pel sistema de Buire-Lencauchez.(..)” Ídem. 
18

 ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas a la Catalunya del segle XIX. Pàg.: 69. 
19

 Per fabricar 35.000 m
3
 mitjançant els gasògens d’aspiració feien falta 6 o 7 obrers, mentre que només per 

al servei dels forns, coc i hulla del sistema tradicional, en calien 15. MARCHIS, L.: Production et utilisation 
des gaz pauvres, Durot et Pinat, París, 1908. 
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Esquema funcionament d’un gasogen de gas.

20
 

 

Segons un manual de La Maquinista Terrestre, els gasògens d’aspiració constaven 

de dues parts principals, el generador i el depurador o scrubber;21 el gas pobre que 

produïen tenia una flama de color blau pàl·lid, que desprenia una forta olor i era 

molt tòxic.22 El combustible més convenient per a la producció d’aquest gas era 

l’antracita rentada, i amb excepcions, també es podia emprar coc rentat, 

procedent de la fabricació del gas per a l’enllumenat o dels forns de coc.23 El 

descens en el cost del combustible era un dels grans avantatges del sistema del 

gasogen i del gas pobre. En molts casos, la antracita i el coc es van substituir per 

llenya, closca d’ametlla o sarments. Van rebre el nom de gas pobre perquè tenia 

un poder calorífic inferior al del gas destil·lat de l’hulla; i era una conseqüència 

directa del combustible utilitzat. A Reus, també es van utilitzar el gas pobre. Així, 

                                            
20

 L’aparell A és el generador, pròpriament dit, dins del qual s’opera la combustió. L’aparell B és el 
vaporitzador a on s’elimina l’aigua del gas. L’aparell C és el rentador d’impureses del gas. L’aparell D és el 
tubular que permet evacuar a l’aire lliure el gas que s’ha produït momentàniament abans i després de la 
marxa del motor. L’aparell E és el vas d’expansió del gas i l’aparell G es un petit ventilador que serveix per 
insuflar aire per activar el foc en el generador i desplaçar els primers gasos formats durant la combustió per 
el tub d’escapament D. La publicitat del gasogen ha estat extret de la mateixa font. MATHOT, R. E.: Manuel 
pratique des moteurs a gas et gazogènes. Pàg.: 7 i 157. 
21

 “(...) El Depurador o Scrubber es una columna de palastro llena de cok sobre el que cae el agua en forma 
de lluvia; está destinado a despojar el gas del polvo y alquitrán que lleva consigo. (...)” Instrucciones para la 
conducción de los motores... construidos por LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA. Pàg.: 39. 
22

 “(...) PROPIEDADES: Un gas pobre de composición y calidad corrientes arde con llama azul pálida. Lavado 
en la forma ordinaria despide un fuerte olor característico (el gas pobre químicamente puro es inodoro). El 
gas está formado en gran parte por el óxido de carbono, siendo por consiguiente muy tóxico; la aspiración 
del mismo, aun en pequeñas cantidades, puede acarrear la muerte. (...)” Ídem. Pàg. 41. 
23

 Ídem. Pàg. 41. 
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l’any 1908, La Manufacturera de Algodón va sol·licitar a l’ajuntament, el canvi dels 

actuals motors de vapor per uns altres de gas pobre.24 La publicitat va 

promocionar els motors a gas pobre com els adients per a l’agricultura i per als 

petits industrials.25 

 
Foto CIMIR: Màquines de La Manufacturera del Algodón mogudes, al menys,  

per dos motors de gas pobre instal·lats el 1908.
26

  
 

Mentre en altres països europeus, la tècnica va intentar solucionar els problemes 

dels motors de gas; aquí a Catalunya, es van realitzar experiments a la recerca del 

millor sistema per aplicar als motors de gas. Entre aquestes experiències, proper al 

                                            
24

 Diario de Reus, 7 de maig de 1908. 
25

 “(...) Tenemos las mejores noticias sobre un invento que de ser práctico como parece por las pruebas que 
se han llevado a cabo, ha de favorecer en extremo a la agricultura y pequeños industriales. 
Se trata de un motor hasta de tres caballos, a gas pobre, el cual lleva un gasógeno que produce gas de los 
residuos de orujo, cisco o carbón de madera, carbón de pino, cerezo, lignito, antracita o cosa de cualquier 
procedencia. 
El gasto por caballo y hora es sumamente barato y, como hemos dicho, de efectos maravillosos, pues muy 
en breve va a hacerse una instalación que dirá la verdad sobre cuanto hemos anunciado. (...) Ídem. 1 de 
novembre de 1908. 
26

 Es va sol·licitar, el 2 de maig de 1908, el canvi dels motors a vapor per dos motors de gas pobre de 350 i 
150 cavalls de potència. Es va concedir el permís a La Manufacturera de Algodón, fàbrica de filats situada 
entre els carrers de Gornals i de Sant Serapi, el 29 de maig de 1908 per efectuar el canvi.  AHCR: Foment. 
Motors 1890-1910. 
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sistema de gas pobre, hem de ressaltar el gas Arbós.27 Malgrat la varietat 

d’interessos químics de Jaume Arbós, la seva primera inquietud era el 

perfeccionament de l’enllumenat per gas i la recerca d’un sistema menys costós 

que el tradicional de crema d’hulla, que era una matèria primera molt cara i 

inexistent a Catalunya. Primer, va idear un sistema on la matèria primera era un 

líquid espès de naturalesa resinosa, preparat per ell mateix, que penetrava a les 

retortes plenes de coc incandescent.28 Més tard, va conèixer l’anomena’t gas 

d’aigua, de tecnologia francesa, i va buscar la fórmula per millorar-lo. El 

perfeccionament es va fer a partir de la base que el gas d’aigua s’obtenia amb la 

descomposició de l’aigua i l’alliberament de l’hidrogen, mentre que Arbós va 

barrejar aquesta mescla d’hidrogen impur i aire calent amb un hidrocarbur en 

forma de vapor. Es va aplicar aquesta nova tècnica amb èxit a Vic, Caldes de 

Montbui, Tortosa, Sabadell i a l’Hospital Militar de Catalunya, on es va produir gas 

per a l’enllumenat i per a la calefacció. Trenta anys desprès, encara s’utilitzava en 

algunes fàbriques d’acer d’Anglaterra.  

 

En el llibre Motors de gas de Aimé Witz, l’any 1895, es va recollir la tècnica d’Arbós 

al paràgraf següent:29 “(...) El Doctor Arbós, professor de la Universitat de 

Barcelona, produïa el gas servint-se també del carbó de llenya, però sense insuflar 

                                            
27

 Jaume Arbós nasqué a Sant Hipòlit de Voltregà el 1824. Estudià a l’escola de química que tenia a la Llotja 
la Junta de Comerç de Catalunya el 1843 a les ordres de Josep Roura. Les activitats d’Arbós comprenien 
diferents rams i productes de la química industrial com els tints –obrí una botiga de  tintorer -, el carmí 
d’anyil, la sosa, un oli tipogràfic i l’enllumenat per gas. 
La seva primera experiència remarcable en el món de gas fou la de donar llum, el 1844, a un establiment 
industrial mitjançant un gasogen que cremava carbó dintre d’un recipient ple d’aigua i distribuïa el gas a 
través de canyes foradades, revestides de betum. A pesar del ser un sistema molt primitiu, es pot 
considerar que va ser el primer establiment que tingué llum de gas. 
Es dedicà els anys següents a desenvolupar els seus coneixements a partir de l’experiència pròpia –per això 
establí un petit establiment industrial a Mataró el 1851- i a través de les experiències i coneixements de 
fora país – viatja a França, Bèlgica, Prússia i Anglaterra -. Aquesta barreja de coneixements i experiències 
portaran a un gran moment empresarial a Arbós Germans – la seva empresa -, que rebrà un gran 
reconeixement en l’Exposició industrial de Barcelona de 1860. A partir del 1852, Jaume Arbós, inicià estudis 
teològics, per ser després ordenat sacerdot. La seva carrera científica s’alentí i abandonà l’empresa 
industrial. CABANA, Francesc: Fàbriques i empresaris: els protagonistes de la revolució industrial a 
Catalunya. Enciclopèdia Catalana, 4 vols, vol. I Metal·lúrgics – Químics. Barcelona, 1992. Pàg.: 326. 
28

 Aquest sistema es va aplicar a la fàbrica de Joan Canadell, de teixit i filats, a Sant Martí de Provençals, i la 
dels germans Sala a Mataró. Ídem. Pàg. 327. 
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aire a la cubeta, ja que el motor l’aspirava directament per sota del generador, la 

part superior del qual estava formada pel vaporitzador i el recalentador, la qual 

cosa permetia aprofitar tota la calor perduda. El vapor desembocava al cendrer i es 

barrejava amb l’aire abans de travessar el combustible, de manera que es produïa 

un gas mixt, barreja de gas de forn i de gas d’aigua. (...).” Però en definitiva, 

aquesta fórmula de producció de gas no va quallar ni aconseguí un clar 

protagonisme en la producció de força motriu per la indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
29

 Ídem. Pàg. 327-328. 
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12.1. Els motors de gas en la indústria reusense. 

 

La indústria del gas es va desenvolupar a les ciutats on va existir una estructura 

industrial important. El consum industrial de gas va constituir una franja de 

demanda que va proporcionar grans beneficis a les empreses gasistes per dues 

raons essencials: per la diferència de preus respecte al preu que pagava els 

ajuntaments –d’un 15 a un 20 % més car per al consum industrial- i per la quantitat 

de clients existents a finals del segle XIX.30 A més, era una manera excel·lent 

d’optimitzar la xarxa de gas instal·lada, en un primer terme, per a l’enllumenat 

públic. També, la demanda comercial i industrial aconseguiria l’expansió de la 

xarxa de gas, en unes condicions ja estipulades al contracte entre l’Ajuntament i, 

en el nostre cas, Gas Reusense. En els municipis més industrialitzats de Catalunya, 

amb Barcelona al capdavant, es van instal·lar motors de gas com un succés tècnic 

extraordinari. Reus no en va ser cap excepció. Gran part de la tecnologia procedia 

de l’exterior del país. El material i el subministrament d’accessoris també venia de 

l’estranger i es realitzava, en molts casos, a través de les sucursals de firmes 

estrangeres que es van crear a cada ciutat. Així mateix, els coneixements 

tecnològics i tècnics van arribar a la indústria gasista catalana a través de les 

publicacions especialitzades, moltes d’elles, estrangeres, i, en el cas de Gas 

Reusense, també, a través del vincle que existia amb La Catalana de Gas y 

Electricidad. L’any 1898, Barcelona, com era natural, era la ciutat catalana amb 

major quantitat de motors de gas instal·lats, en total 675 unitats. En els municipis 

limítrofs de Barcelona la quantitat de motors també era important. A Mataró, 

entre 1876 i 1906, hi havien en funcionament 80 motors de gas. Entre l’any 1898 i 

el 1907, la quantitat de motors de gas no va baixar globalment com es podria 

deduir de l’aparició dels motors elèctrics, però sí que, entre el 1902 i el 1903, hi va 

                                            
30

 ARROYO, Mercedes: Gas en todos los pisos. El largo proceso hacia la generalización del consumo 
doméstico del gas. Scripta Nova. Revista electrònica de Geografia i Ciències Socials. Universitat de 
Barcelona. Vol. VII, núm.: 146, 1 d’agost de 2003. 
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haver una sotragada parcial. L’aparició dels motors Otto en el mercat, va tornar a 

activar la demanda.31 

 

Si el nombre de motors instal·lats pot ser un indicatiu del grau d’industrialització 

d’una ciutat, podem determinar que Reus era una ciutat industrial de grau mig. El 

cens de motors a la ciutat, l’any 1906, era de 128 unitats, dels quals 70 eren 

elèctrics i 58 motors de gas.32 El nombre de calderes vapor va descendir, i en 

general, les indústries de petites potències les van canviar, en un primer moment, 

pels motors de gas, i més tard, per motors elèctrics. Els motors de gas pobre va 

substituir algunes calderes de vapor, com hem vist en el cas de La Manufactura del 

Algodón, i alguns motors elèctrics, per l’economia que suposaven en la generació 

de mitjanes i grans potències.33 A Reus, l’èxit dels motors de gas va durar fins a 

principis del segle XX, com va succeir en totes les ciutats catalanes on existia el gas 

d’hulla canalitzat. L’ajuntament de Reus també va utilitzar aquesta nova tecnologia 

en edificis de la seva gestió, de tal manera que en va instal·lar un motor a gas a la 

Casa de Caritat i un altre a l’Hospital civil.34 L’any 1884, Josep Boule, potser un dels 

primers, va sol·licitar instal·lar un motor horitzontal alimentat per gas, sistema 

Gasmotoren Fabrik Deutz, de 4 cavalls de potència, que va adquirir a Barcelona, 

per a la seva indústria d’elaboració de vins.35 Però abans d’això, algunes indústries 

feien servir el gas per moure la seva maquinària o per enllumenar les seves 

instal·lacions, com va ser el cas de la Manufacturera de Algodón, que l’any 1868 va 

sol·licitar un augment del diàmetre de les canonades de gas que arribaven a la 

                                            
31

 A Barcelona el 1898 hi havien 675 motors a gas, el 1902 eren 867, el 1903 descendiren fins al 796 i el 
1907 ascendiren fins al 937, a Gràcia, el 1897, existien 91 motors a gas, el mateix any a Sant Martí de 
Provençals funcionaven 71. ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas... Pàg.. 68. 
32

 AHCR: Registre industrial 1906. Fons Municipal de Reus. Obres i urbanisme.  
33

 AHCR: Motors, 1890-1910. Fons Municipal de Reus. Foment.  
34

 Les factures que Gas Reusense va cobrar de l’Ajuntament, entre el 1907 i el 1910, per el consum del 
motor de la Casa de Caritat oscil·lava entre les 30 i 50 pessetes anuals. El consum del motor de l’Hospital 
Civil va generar factures de 91,51 pessetes a l’any 1909 i 96,52 pessetes a l’any 1910. AHCR: Llibre de 
despeses d’energia elèctrica, gas i carbó, 1896-1936. 
35

 AHCR: Expedients d’obres. Fomento, any 1884. Josep Boule demana autorització per establir un motor per 
l’elaboració de vins.  
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seva fàbrica degut, a un augment del consum de la maquinària i a l’escàs 

enllumenat que patia.36 

 

La utilització dels motors de gas, bàsicament utilitzats en indústries i comerços, va 

comportar que l’Ajuntament de Reus, l’any 1886, hagués de legislar sobre les 

condicions d’instal·lació dels diferents tipus de motors. Les normes creades van 

rebre el nom de Condiciones de instalación de transmisión de movimientos. 

L’Ajuntament es va fixar amb les condicions establertes a Barcelona i va autoritzar 

la instal·lació de motors de totes les classes, excepte els de vapor, sempre que es 

complissin un seguit de condicions.37 Va ser necessària l’autorització de 

l’Ajuntament i els motors es van classificar en dues classes: els silenciosos, que 

produïen poc soroll i no causaven molèsties i els sorollosos, que per produir molt 

de soroll, per perillosos i per la classe de gasos que desprenien podien causar 

molèsties o perills als veïns. Es va permetre la instal·lació dels silenciosos a 

l’interior de qualsevol habitacle, encara que estigués habitat i a una distància 

mínima de 50 centímetres de qualsevol veïnatge i de la via pública; però 

completament aïllats per evitar trepidacions. No es va permetre la instal·lació de 

motors sorollosos o perillosos si no que estaven instal·lats en edificis 

completament aïllats. En tols els casos, s’havien de complir les condicions 

especifiques imposades al permís. Les transmissions de moviment i altres aparells 

moguts pel motor no podien gravitar ni estar encastats en parets mitjanceres, ni 

en sostres recolzats en elles i quan estiguessin sostingudes per bigues, els punts de 

recolzament, s’havien de situar a un metre almenys de l’immoble immediat. 

S’havien d’adoptar totes les preocupacions necessàries per evitar molèsties als 

veïns. Els productes de la combustió o els gasos que produís la màquina s’havien 

de conduir a la part superior de l’edifici, de manera que no molestessin els veïns. 

Aquest permís no donava dret a practicar operacions que resultessin molt 

                                            
36

 AHCR: Expedients d’obres. Fomento, any 1868. Canvi de canonades de gas per Manufacturas de Algodón. 
37

 AHCR: Actes Municipals. Any 1886. “Condiciones de instalación de transmisión de movimientos”,  
acordades per l’Ajuntament de Reus en 30 de juny de 1886. 
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incòmodes o insalubres per als operaris o per al veïnat. En aquest cas, 

l’Ajuntament després de comprovar el fet, podia manar la suspensió d’aquestes 

operacions. Els industrials que sense el corresponent permís haguessin instal·lat 

motors a Reus, des de la promulgació de les vigents Ordenances Municipals, 

havien de complir amb les anteriors condicions, abans de tres mesos, sota la multa 

de 100 pessetes. La instal·lació de motors, fos qui fos el seu sistema o per els de 

vapor, reportaven uns Drets.38 Era obligatori la sol·licitud d’instal·lació de motors a 

l’Ajuntament i era la comissió de Foment qui havia de dictaminar sobre les 

condicions que hauria de complir el sol·licitant i vetllar, així mateix, pel respecte de 

les Ordenances Municipals. Les sol·licituds es publicaven al  Diario de Reus, abans 

que la comissió de Foment dictés la resolució final, per tal de recollir les objeccions 

dels veïns de Reus que es poguessin considerar perjudicats. Els dictàmens de 

Foment els aprovaven els Plens municipals. Els motors de gas van ser, 

generalment, inclosos dins del grup de motors silenciosos mentre que les 

màquines de vapor en el grup de motors sorollosos. 

 

Entre els anys 1890 – 1900, es van instal·lar a Reus 26 nous motors, del quals 13 

eren de gas, 8 de vapor produït pel carbó i 5 elèctrics.39 A partir de 1899, van 

aparèixer els motors elèctrics amb una gran acceptació entre les indústries, en 

general petites, de Reus. Els motors de gas a Reus s’utilitzaven en activitats tan 

diverses com els forns de pa i la construcció de màquines, però sempre amb 

petites potències; tal i com ho demostra que la majoria produïen una potència 

d’entre 1 i 2 cavalls de vapor. Amb els forns de pa el gas tenia diverses aplicacions: 

per coure el pa i en motors per a les màquines que pastaven el pa. En la indústria 

de construcció de màquines, el motor servia per donar moviment als torns i a la 

màquina de trepar. En els molins també es feia servir, el motors de gas, per moldre 

                                            
38

 Els Drets a pagar la nova instal·lació de motors oscil·laven des de les 50 pessetes per motors fins a 2 
cavalls fins a 500 pessetes per els de 100 cavalls en endavant. Els Drets a pagar per la substitució o trasllat 
de motors anaven des de les 15 pessetes per els motors de fins a 2 cavalls fins les 150 pessetes per els 
motors de 100 cavalls en endavant. Ídem. 
39

 AHCR: Foment. Motors 1890 – 1900.  
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sal i altres espècies. En una indústria de confecció de persianes i en tallers de 

serralleria mecànica, el motor de gas, movia una serra per tallar fusta i materials 

metàl·lics, respectivament. També es feia servir per elevar aigües. Una de les 

funció dels motor de gas, en fàbriques de pells adobades, era la de moldre 

l’escorça de pi. Entre els comerciants i industrials de fruits secs, la funció més 

important del motor era la d’esclofollar avellanes i ametlles. Altres activitats com 

l’aplicació d’un motor de gas en una fàbrica de gel no era estrany ja en altres 

països.40 

 

Les instal·lacions de vapor, mitjançant el carbó, era l’altre sistema on es van 

incorporar més motors a la indústria reusenca. Hem de tenir en compte que 

aquest sistema s’havia consolidat durant la segona meitat del segle XVIII i tot el 

segle XIX. En general, s’utilitzaven en indústries que necessitaven grans potències. 

Les màquines de vapor més populars a finals del segle XIX, a Reus, van ésser les 

màquines verticals de vapor sistema Alexander que necessitaven, com totes, per al 

seu funcionament el generador de vapor. També, les utilitzaven la indústria sedera 

i el cotó, les fàbriques d’adobar pells, les fàbriques de rectificació i refinat 

d’esperits i una indústria de extracció de glicerina bruta.41 Aquesta última indústria 

d’extracció de sals i glicerina, instal·lada al camí de Valls, feia servir, com a 

combustible per a la seva caldera, carbó de coc procedent de la fàbrica de gas de 

Gas Reusense. La comercialització del coc, per part de Gas Reusense, era un altre i 

no menys important negoci de la fàbrica de gas.  

                                            
40

 El 25 d’abril de 1905 es sol·licita permís per instal·lar un motor de gas de 4 cavalls en la fàbrica de gel 
propietat de Tomás Giró Bruget, que estava situada al carreró del Boix, s/n. Ídem. 
41

 Aquesta indústria era Emili Carbonell i Carreres i es dedicava a l’extracció de sals i altres matèries que 
tenien lleixius procedents de les fàbriques de sabó. Estava instal·lada en l’edifici “Forn del Cabalet” en el 
camí de Valls. Tenien un generador de vapor de 4 atmosferes i una caldera horitzontal amb una potència de 
4 cavalls de vapor dedicada a l’extracció de glicerina bruta amb el procediment per l’aprofitament 
mitjançant tambors rotatius, escalfat interiorment per vapor. AHCR: Foment. Motors 1890 – 1900.  
Sol·licitud de l’11 de setembre de 1896. 
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Màquina vertical de vapor sistema Alexander.

42 

 
Com ja hem indicat, l’Ajuntament controlava i autoritzava les instal·lacions dels 

motors, entre ells, les màquines de vapor, i n’estipulava una sèrie de condicions i 

en cobrava una sèrie de drets. L’empresa Hernández y Puig que va demanar, l’any 

1893, l’autorització per a la instal·lació d’un generador de vapor amb una màquina 

vertical Alexander de 4 atmosferes de pressió efectiva havia situar la màquina a 5 

metres del “pedio” immediat i a 10 metres, almenys, de la via pública (els 

problemes de seguretat de les calderes de vapor encara no estaven solucionats).43 

                                            
42

 Dibuix extret del plànol de la sol·licitud d’instal·lació d’un generador de vapor de 10 cavalls a l’edifici 
conegut per “Batán” situat al carrer de Batan i Francesc de Paula corresponent a la fàbrica sedera de 
Hernández Pujol y Cía. Ídem. Sol·licitud de 18 de setembre de 1890. 
43

 “(...) los primeros fabricantes autóctonos: Nuevo Vulcano, La Maquinista Terrestre y Marítima y Alexander 
Hermanos. (...) El uso que las tres empresas hicieron del sistema de propiedad industrial fue bastante 
escaso, aunque todas obtuvieron patentes relacionadas con la energía de vapor. De las tres, la más 
competitiva en el sector fue Alexander Hermanos, que, a su vez, fue la más innovadora y la que más 
patentes y de más calidad obtuvo. (...) Alexander Hermanos fue el otro gran fabricante de máquinas de 
vapor en España. Esta empresa fue establecida en Barcelona en 1849 por los hermanos Thomas y David 
Alexander, “unos ingleses, que después de una larga estancia en París, y de trabajar un tiempo en Valencia, 
se establecieron en la Barceloneta, con la intención de construir las mismas máquinas de vapor”. (...)” 
ORTIZ-VILLAJOS, José María: Importancia de las patentes para los primeros fabricantes de máquinas de 
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També, es controlaven les vàlvules de seguretat de la caldera. Es prohibia la unió 

de les potències de les diverses calderes, o sigui, no podia haver comunicació 

directa ni indirecte d’un generador amb altre. La xemeneia que corresponia a la 

sortida de fums de la caldera havia de tenir una alçada superior als 5 metres de la 

part superior dels edificis situats dins d’un radi de 100 metres. A més, es 

comminava a utilitzar, com a combustible, carbó de bona qualitat. Els drets que 

s’havien de pagar a l’Ajuntament, per a la instal·lació dels motor variava segons la 

seva potència, en aquest cas, es van pagar 100 pessetes pel generador de vapor i 

40 pessetes per la importància de la indústria.44 A Reus, també, es van fabricar 

màquines de vapor. De tal manera que, trobem que l’any 1896, a la indústria 

d’adobats de Martí Martí, situada al carrer de Pàmies,  es va instal·lar un 

generador de vapor i la seva màquina corresponent d’una potència de 3 cavalls de 

força, fabricada per l’empresa V. Homdedeu y Cia. que tenia la seva seus social al 

carrer de Raseta Suqué, 2.45 

 
Secció transversal de caldera de vapor de la fàbrica de Dolors Plana.

46
 

                                                                                                                                    
vapor en España: Nuevo Vulcano, La Maquinista Terrestre y Marítima y Alexander Hermanos. VIII Congreso 
de la AEHE, Galicia, 13 -16 de septiembre de 2005. Pàg.: 1 i 17. 
44

 AHCR: Foment. Motors 1890 – 1900. 
45

 La indústria esta situada al carrer de Pàmies, número 4. Ídem. 
46 

Indústria de tòrcer cotó situada entre els carrers de Salou i de Subirà. Ídem.
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                                                                         Xemeneia d’evacuació de gasos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Màquina de vapor    
 
 
 
 
 

                                                                    Caldera i generador 
 
 
 
 
 

Plànols de la caldera, el generador i de la seva situació a la fàbrica de Dolors Plana 
Vídua de Baró. Any 1897. 

 

Els motors de gas havien de complir unes altres condicions de l’Ajuntament, 

distintes de les màquines de vapor, degut a ser considerats motors silenciosós. 

Trifón Bas volia establir, l’any 1891, una fàbrica de pa amb motor de gas, de 2 

cavalls de potència, al carrer Sant Ferran, núm.: 1.47 Les condicions que va establir 

la comissió de Foment de l’Ajuntament de Reus, van determinar que la instal·lació 

del motor s’havia de fer de forma que l’arbre motor fos subterrani o recolzat sobre 

columnes, però sempre amb una separació d’almenys, un metre de la paret 

mitjanera. La seva potència no podia excedir dels 2 cavalls mecànics efectius. La 

transmissió del moviment des del motor a l’arbre i d’aquest a les màquines, s’havia 

de realitzar mitjançant corretges i politges. Els productes de l’explosió s’havien de 

                                            
47

 Un motor de gas amb una força de 2 cavalls, destinat a ficar en marxa una màquina per a “fresar” o sigui 
per amassar la pasta i una altra anomenada “amassadera” destinada a treballar-la i per últim, la del forn per 
a coure-la. Ídem. 
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conduir a la part superior de l’edifici i les aigües escalfades a l’exterior del mateix, 

de manera que no es perjudiqués als veïns. La xemeneia havia de ser vertical i 

sobresortir més de dos metres sobre l’edifici. No es podrien emprar fustes velles 

pintades, per escalfar el forn i el combustible, s’havia emmagatzemar en un altre 

local. A l’Ajuntament, s’havien de pagar els drets per la instal·lació del motor de 

gas, que eren de 40 pessetes, pel forn, de 15 pessetes i per la importància de la 

indústria, de 25 pessetes. Tots el motors tenien unes condicions d’instal·lació, més 

o menys específiques, i un pagament de drets establerts. 

 
Plànol de situació de un motor de gas i d’un molí al carrer de l’Amargura.

48
  

                                            
48 

Trasllat del molí i del motor de gas de Pere Ferré Cogul, de la plaça de Sant Narcís al carrer de l’Amargura 
número 3. Es va autoritzar aquest trasllat l’any 1895. El motor a gas tenia una potència al voltant del 2 o 3 
cavalls que havia de comunicar el moviment a dues moles. Ídem. 
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Les condicions per l’establiment dels motors van variar amb el temps i es van fer 

més concretes i en alguns casos més estrictes. És cercava aconseguir un cert grau 

de seguretat i de protecció dels agents que envoltaven la instal·lació industrial. Hi 

van haver queixes veïnals sobre la instal·lació dels motors, perquè les condicions 

establertes per l’Ajuntament no es complien i es produïen molèsties al veïnat. La 

comissió de Foment havia d’arbitrar entre les queixes veïnals i els interessos 

industrials. Un factor que va provocar malestar veïnal va ser la situació de moltes 

industries dins del casc urbà, al costat mateix de les residències dels habitants 

reusencs. Però l’avenç de la tecnologia industrial, pel que fa a la producció de força 

mecànica, no va suplantar definitivament els mètodes tradicionals, de manera que 

encara es demanava permís per instal·lar sistemes industrials amb combustibles, 

més rudimentaris i primitius. Encara, existien i tenien una certa demanda els 

motors de tracció mecànica, catalogats segons el combustible com de sang o de 

llenya. L’any 1894, la Panaderia Universal 49 va sol·licitar un permís a l’Ajuntament, 

per fer servir un ruc per moure un utillatge amb el qual pastar la pasta dura –

“Pasta de Castilla” – i una terrisseria va sol·licitar un permís per fer ús de llenya per 

al forn, mentre que la fabricació era manual perquè la màquina compressora 

existent, per a l’obtenció de llosetes fines i vermelles, es movia a mà.50  

 

A partir de finals de 1899, quan van aparèixer les iniciatives elèctriques, a Reus, 

l’any 1898, la gran estrella de la indústria van ser els motors elèctrics. El primer 

motor, del qual es té constància, és el que va instal·lar Ignasi Tomàs i Català per al 

seu negoci d’avellanes, situat al carrer de Rosich, número 8. Aquest motor elèctric 

de 3 cavalls de potència el va construir l’empresa Torras Vivó y Compañía. Es va 

demanar la llicència d’instal·lació a l’Ajuntament, el mes de novembre de 1899 i 

s’aconseguí l’autorització el gener de 1900. Dels 5 motors elèctrics instal·lats, l’any 

                                            
49

 Ídem.: Forn de D. José Corderas situat en el carrer de Sant Pere Alcàntara, 31. 
50

 Ídem.: Terrissaria situada al carrer camí de l’Aleixar cantonada amb el passeig de Sunyer i dedicada a la 
fabricació de canonades de fang envernissades i torretes, etc. 
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1900, un ja substituïa un motor de gas.51  La comissió de Foment va establir una 

sèrie de condicions que caldria complir en el moment d’instal·lar aquest motor 

elèctric. Una d’elles, era l’obligació que els cables que conduïen el corrent a 

l’electromotor, des de la xarxa del carrer, estiguessin recoberts d’una capa aïllant i 

sostinguts per aïlladors de porcellana. Els conductors havien de ser de coure. La 

secció d’aquest cable havia de ser suficient perquè la densitat de corrent no passés 

dels 3 ampers. Els fusibles de seguretat serien dobles, es a dir, un per a cada línia 

que havia de tenir la secció convenient per no patir en el cas d’un excés de corrent. 

En altres casos posteriors, es va afegir que les línies havien de portar un curtcircuit 

per a cada pol, que s’havien de fondre quan s’excedís els 6 ampers, sense arribar 

als 8 la intensitat del corrent. També, calia evitar amb un cartró d’amiant o 

mitjançant la distància, que es produís un contacte entre qualsevol objecte i els 

elements del reòstat.52  

    
AHCR: Plànol d’instal·lació d’un motor elèctric, el 1902.

53 

                                            
51

 Veure l’Annex Motors 1890-1910. 
52

 AHCR: Foment. Motors 1890 – 1900. 
53

 Instal·lació d’un motor de 2 cavalls a la fàbrica d’adobats de Josep Serra i Mallafré, situada al carrer de 
Batan, número 32, amb façana a la rambla Baixa de Miró o del Gasòmetre. Aquest motor havia de donar 
moviment a un molí. Ídem. 
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Tot i que pot semblar que el temps dels motors de gas havia passat, van tenir una 

revifalla quan es van incorporar a la indústria, uns motors més evolucionats del 

sistema Otto. D’aquesta manera les indústries de Reus van instal·lar 5 motors de 

gas, durant l’any 1905, 2 d’ells en substitució de motors elèctrics, i 4 més l’any 

1906.  Però aquest fet, només va ser un miratge. 
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12.2. Els motors a gas versus els motors elèctrics. 

 

El corrent altern va guanyar la batalla per al seu ús en la indústria. Durant el 

període de 1906-1911, la seva demanda va augmentar amb la utilització dels 

motors elèctrics. Els subministraments industrials van tenir una paper cada vegada 

més destacat en l’estructura de les companyies elèctriques. El motor elèctric va 

haver de competir amb el motor de gas, força eficient i versàtil, a partir de les 

millores d’August Otto. En alguns casos, els motors de gas es van aplicar per a la 

producció d’electricitat, destinada a la il·luminació i per a la seva utilització en la 

indústria. La qual cosa no deixa de ser contradictòria, perquè el gas s’utilitzava per 

generar l’electricitat que desprès competiria amb els motors de gas del mercat 

industrial. Però els motors elèctrics, fos quin fos l’origen de l’electricitat,  

s’adaptaven perfectament a las necessitats de l’instrument que havien de moure, 

eren més nets que les màquines de vapor i que els motors de gas, perquè no 

generaven productes de combustió i tenien un cost de manteniment baix. A més, 

de tota una sèrie d’avantatges que anaven des de la facilitat de muntatge, la 

seguretat, l’increment en la producció i el subministrament de materials elèctrics, 

la innovació constant de la tecnologia elèctrica que donaria molta versatilitat als 

motors i el procés de l’electrificació català. Gràcies en aquestes característiques, 

els motors elèctrics es van imposar als motors de gas, a partir dels primers anys del 

segle XX.54  

 

                                            
54

 “(...) Desde principios de siglo se fabricaron también en Cataluña. Según datos de J. Nadal, la Maquinista 
Terrestre y Marítima construyó con licencia Winterthur 177 motores de gas entre 1901 y 1910, aunque la 
demanda cayó rápidamente en los años siguientes, coincidiendo con la difusión de los motores eléctricos: 49 
entre 1911 y 1920 y solo 3 entre 1921 y 1930. (...)” CAPEL. Horacio: Las Tres Chimeneas. Implantación 
industrial, cambio tecnológico y transformación de un espacio urbano barcelonés. Volum III, FECSA, 
Barcelona, 1994. Pàg.: 165-216. 
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             Motor a gas de 2 cavalls per màquina de serrar.

55
              Sol·licitud canvi d’un motor a gas per altre elèctric.

56
   

 

La introducció de la tecnologia elèctrica, a Reus, es va produir en un curt espai de 

temps i d’una manera contundent, com a totes les ciutats importants de 

Catalunya. La nova tecnologia dels motors elèctrics va arribar al ciutadà a través 

d’una publicitat que la prestigiava, i a l’establiment a la ciutat de sucursals de les 

principals empreses subministradores de material i de màquines elèctriques. L’any 

1901, el diari Lo Somatent va inserir a les seves pàgines, uns articles publicitaris 

que relacionaven la modernitat amb l’energia elèctrica. La impremta La Catalana 

va anunciar que es tractava d’una impremta moderna perquè feia servir una 

màquina d’imprimir moguda per força elèctrica, l’única de la ciutat, per la qual 

cosa podia servir tots els treballs que se li s’encomanessin, amb la major 

promptitud i economia. També, s’anunciava que Josep Pomerol posseïa al carrer 

                                            
55

 Motor a gas per a donar moviment a una serra per serrar fusta en la fàbrica de persianes situada en el 
carrer dels Rechs, 19.  AHCR: Foment. Motors 1890 – 1900. Sol·licitud del 11 de setembre de 1896. 
56

 Sol·licitud, el 12 de febrer de 1901, per la substitució d’un motor a gas de 2 c.v. de força destinat a 
l’elevació de vi i aigua per un altre elèctric al magatzem de Roman Perpinyà Ciurana situat al carrer de Sant 
Celestí, 15 de Reus. Ídem. 
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de Monterols, 36 una sucursal de la Compañía General de Electricidad de Berlín per 

subministrar els electromotors i la resta de material elèctric que hi fabricaven.57 

  

A Reus, els motors elèctrics també van ser els protagonistes de la indústria a l’inici 

del segle XX. Entre els anys 1901 i 1903, es van instal·lar 40 motors elèctrics, dels 

quals 10 van substituir motors de gas, en alguns casos també van suplir els 

generadors de vapor.58 En aquest període només es va instal·lar un nou motor a 

gas d’un cavall de potència per l’elevació d’aigua. Els motors de gas es van veure 

superats, abans que es poguessin consolidar com una tecnologia de gran 

recorregut. El vapor, també, es va estancar i només dues indústries van optar per 

aquesta energia: una fàbrica de serralleria de fustes i una fàbrica de dolços, 

mentre que els motors elèctrics van suplir sis de vapor. Els motors elèctrics van 

abraçar una gamma més amplia de potències de treball, entre 1 i 12 cavalls de 

vapor.59 Però la indústria del gas no va restar impassible davant la competència 

elèctrica, encara que per a algunes empreses gasistes, com Gas Reusense fins el 

1912, l’electricitat era un mercat energètic on hi va participar activament. Però 

amb la diferència que Gas Reusense era l’únic concessionari del mercat del gas i en 

canvi, havia de compartir el mercat elèctric amb l’Electra Reusense. Va ser per 

aquesta raó i, també, perquè la part elèctrica els hi produïa més pèrdues que 

beneficis, que va contraatacar els motors elèctrics mitjançant, també, de la 

publicitat. L’any 1902, es va publicar al Diario de Reus el anunci següent:60 

                                            
57

  Impremta La Catalana  establerta en la plaça del Baluard, 4. Diari Lo Somatent. Dijous, 31 de gener de 
1901. 
58

 “(...) La ciencia y la industria eléctrica estaban ya a principios del siglo suficientemente desarrolladas en 
España como para merecer un libro con ocasión de la subida al trono de Alfonso XIII en 1902. En ese año 
existían un total de 2.036 motores eléctricos funcionando, con una potencia de 23.721 caballos de vapor. 
Unas pocas provincias concentraban la mayor parte de estos motores; dos de ellas con más de la mitad de la 
cifra total: Madrid, con 693 motores, y Barcelona, con 654, aunque esta última superaba a la primera en la 
potencia de los mismos: 8.194 caballos frente a 6.335; las otras con cifras mucho mas bajas: Vizcaya, con 
182; Guipúzcoa, con 118, y una potencia total entre las dos de 5.435 caballos. Entre las cuatro provincias el 
80 % de los motores y el 84 % de la potencia. (...)” CAPEL. Horacio: Las Tres Chimeneas. Volum III. Pàg.: 165-
216. 
59

 AHCR: Foment. Motors 1890 – 1900. 
60

 Diari de Reus, dimecres, 4 de juny de 1902. 
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AGN: Motor de gas Crossley. 
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L’any 1906, la batalla entre els motors de gas i els elèctrics ja es decantava cap a 

una victòria dels motors elèctrics. A la ciutat de Reus, hi havia instal·lats 70 motors 

elèctrics i 58 de gas.61 La indústria va apostar per la força generada a partir de 

l’electricitat, degut a la seva versatilitat i als avantatges que presentava la seva 

instal·lació. L’ajuntament va optar pels motors elèctrics i l’any 1906 va signar un 

contracte amb l’Electra Reusense, per a la instal·lació d’un cable elèctric pel motor 

que el municipi havia de col·locar al pou que es construïa a la partida Estellers o 

camí d’Almoster i, també, va establir el preu de 25 pessetes per a la connexió del 

cable conductor per al subministrament elèctric a nous abonats.62 

 
Foto CIMIR: Fàbrica Ceràmiques Montseny el 1909. El moviment en les màquines es va produir fins l’any 

1906 amb un motor de gas que va ser substituït per un motor elèctric de tres cavalls.
63

 

                                            
61

 Annexos Motors elèctrics i a gas 1906.  
62

 L’import del pressupost era de 3.000 pessetes i l’Ajuntament pagaria a Electra Reusense a raó de de 250 
pessetes mensuals. L’Ajuntament s’encarregaria de col·locar un comptador sistema Siemens Schuckert de la 
seva propietat. El preu del kilowatt seria de 33 cèntims de pesseta. La línia quedava en propietat de l’Electra 
Reusense. Aquestes condicions s’havien de mantenir durant 3 anys. AHCR: Actes Municipals. Any 1906. 6 de 
juliol. Folis 199 i 200. 
63

 La indústria de Hipòlit Montseny i Pàmies estava situada en el carrer de Colom, núm.: 14. AHCR: Foment. 
Motors, 1890-1910. 
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Adreça Districte Propietari instal·lació Data instal·lació

Raval Santa Anna 1 Banc d'Espanya

Metge Fortuny, 2 1 Francesc Bufill Capdevila octubre de 1904

Santa Anna 1 Grau Sabater i Cia. 1904

Àguila, 18 4 Baldomer Clivillé

Victòria, 57 12

Alta del Carme, 60 4 Josep Forcadas juliol de 1904

Sant Jaume, 23 5 Francesc Montagut

Closa de Mestres 7 Josep Elías

Rosich, 8 1 Ignaci Tomás gener 1900

Colon, 12 Jaume Pallise

Castelar, 10 12 Marià Capdevila

Osset, 1 8

Sant Miquel (Fundició) 11

Galera (Fca. Xocolata) 5 Joan Echevarria

Sant Llorenç, 39 2 Joan Thomas Catalá octubre de 1904

Sant Pau 12

Arrabal Sta. Anna (Fca. Xocolata) 1 Josep Giol

Camí Riudoms 4 Seguí Germans

Castelar, 67 12 Josep Blanch

Carreró Misericòrdia, 9 5 Josep Ferré Gebelli març de 1904

Sant Miquel 11 Clariana i Boque

Plaça Baluard, 1 6 Antoni Pascual i Cia.

Sant Celestí, 15 12 Romà Perpinyà

Batán, 32 7 Francesc Bernat

Santa Teresa, 4 2

Sant Pancraç, 24 4 Joan Comfate

Sant Roc, 1 10 Nemesi Guardiola

Camí de Tarragona 7 Josep Colom Ferre

Amargura (Col·legi religiós) 12

Sant Pau 12

Plaça Llibertad, 27 11

Llovera, 31 2 Lluis Querol

Camí de Riudoms 14 Vda.de Francesc Bertran

Plaça de Llibertat, 27 11 Mayner i Pla

Raval Alt de Jesús, 29 3 Eduard Navàs

Camí de Misericòrdia 5 Joan Elías

Doctor Robert, 21 Fundició 11

P. Castelló, 5 8 Josep Ma. Gispert

Castelar, 73 12 Jaume Espinós i fill abril de 1900

Plaça de Morlius (Magatzem de vins) 11 Pau Jaumá

Sant Vicens, 15 11 Pere Fonts

Castelar, 36 12

Pi i Margall, 37 10

C. Selva (Fàbrica Oli) 11 Joaquim de Dalmau

Rambla Massini (Premsa d'oli) 9 gener de 1900

Estrella, 12 3 Vidiella i Pau Casas

Castelar, 7 12 Munné i Xifré abril de 1906

C. Misericòrdia 5 Miralles Vidal i Llauradó octubre de 1903

Sant Francesc de Paula (Fàbrica d'adobats) 7 Ricard Serra i Cia.

Batán, 32 7 Francesc Bernat

A. Baix Jesús (Fàbrica d'adobats) 5 Josep Bofarull

Aleus, 1 1

Raval Robuster (Premsa d'oli) 7 Germandat Santa Llucia octubre de 1903

Doctor Robert, 1 11

Plaça de la Sang (Premsa d'oli) 9 Rosari Vidal Vda. octubre de 1903

Pi i Margall, 31 9 Manel Vallverdú Veciana octubre de 1903

Castelar, 60 12

Creu Vermella, 5 4 Joan Barrull Vicente febrer de 1906

Pi i Margall, 16 9 Llorenç Duran i Cia. febrer de 1906

C. Tarragona, 12 7 March Aulesa Martí i Cia. març de 1906

Sant Jaume, 23 5 Miquel Montagut març de 1906

Àguila, 21 4 Pere Gomis Prous març de 1906

Colón (Fàbrica de ceràmica) 12 Hipólit Montseny Pamies març de 1906

Raval Santa Anna, 28 1 abril de 1906

Raval Alt de Jesús, 40 3 F. Montagut S. a C. agost de 1906

Àngel de la Guarda, 2 7 març de 1906

Pàmies (Fàbrica d'adobats) 7 Martí Martí Martí agost de 1900

Llovera, 39 2 Lluis Querol Thomas octubre de 1900

Sant Jaume, 24 Jaume Casals

Sant Casimir, 9 Julià i Vallverdú

Motors elèctrics 1906

TOTAL: 70 Motors elèctrics

AHCR: Fons Municipal de Reus. 6. Obres i urbanisme. Registre industrial 1906.  
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Foto CIMIR: Indústria situada al carrer del Canal. Engranatges i transmissions necessàries per moure les 

màquines a partir de la força d’un motor. 
 

Però cada energia va intentar aplicar la seva millor tecnologia per guanyar mercat 

industrial, d’aquesta manera amb l’aplicació en la indústria d’uns motors de gas 

sistema Otto renovats, durant els anys 1905 i el 1906, va produir un augment de la 

seva demanda industrial. Però a pesar d’aquest repunt, els motors i els materials 

elèctrics van col·lapsar el mercat industrial. Durant el període de 1904 i el 1910 van 

sol·licitar, a l’Ajuntament de Reus, l’aprovació de 86 sol·licituds per a la instal·lació 

de motors a la indústria reusenca, 62 corresponien a motors elèctrics, 15 a motors 

de gas, 5 a gasògens de gas pobre i 4 a motors i generadors de vapor. En alguna 

ocasió, els gasògens de gas pobre van substituir els motors elèctrics i de vapor, 

perquè permetien la possibilitat d’aconseguir més potència amb un preu inferior, 

donat que no depenien directament de l’hulla.64  

 

 

 

                                            
64

 Veure l’Annex Motors, 1890-1910. 
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Nom Districte Adreça

José Martí             Hort del Xulo 7 Camino de Tarragona

Ignacio y Roque Salvat 9 Rambla de Miró

Fran
co 

Padrol 9 Rambla de Miró, 2

Viuda de Tomás Abelló 10 Camino de Valls, 3 huerto

Pedro Fontana 11 Rambla Encantes - St. Tomás

Viuda de Tomás Abelló Plaza San Antonio

Juan Gili 11 Calle Santa Magadalena

Clavaría y Boqué 11 Calle San Miguel, 2

Tomás Mallorquí 11 Raseta Suqué, 21

Jaime Gilabert 8 Calle Mercería, 13

Nicolás Mestres 8 Calle Castillo, 5

Juan Sanjuan 8 Plaza del Castillo

José Baget 1 Calle Vallroquetas, 4

Antonio Ferré 12 Calle Amargura, 3

José M. Perelló y Cª. 11 Calle San Vicente, 1

Perelló y Cª. 11 Calle Sant Vicente, 1

Bargalló y Ferré 1 Calle Rosich, 3

Jaime Albafull Calle Aleus, 6

José Blanch 12 Calle Castelar, 67

José Mangrané 12 Calle Alta del Tivoli, 21

Gabriel Ferrater 12 Calle Frederic Soler, 6

Antonio Aulestia 12 Calle Frederic Soler

Jaime Pallisé 12 Calle Colón, 13

Mayner y Pla 12 Plaza Libertad

Gené Carnicé y Cª. 12 Calle de la Fortuna, 24

Porta Hermanos 11 Plaza de la Libertad

Cornet García y Cª. 11 Plaza de la Libertad

Martín Martí 11 Plaza de la Libertad

José Nolla 7 Rambla Mazzini

Teresa Cortés    Hort d'Olivas Calle Batán

Tomás Giró 7 Calle del Boix

Jaime Macip 6 Calle de la Concepción

Compª. Reusense de Tranvías 5 Camino de Salou

Pedrol, Cañadell s. en c. 5 Camino de Salou

Jacinto Miralles 5 Camino de Salou

Andres Anguera 5 Camino de Misericordia 

Pedro Marsal 5 Camino de Misericordia 

Solé y Monné 5 Camino de Misericordia , 6

La Manufacturera de Algodón 4 Calle Gornals

Izaguirre y Cª. 4 Camino de Riudoms

Juan Malet 4 Calle del Águila, 3

Manuel, José Ferré 4 Calle San Pancracio, 24

José Vidiella 3 Calle del Sol

Salvat, Llauradó y Cª 3 Calle Sant Salvador, 12

Juan Thomas Catalá 2 Calle San Lorenzo, 32

Prudencio Anguera 2 Calle Rechs, 19

José Fortuny 3 Calle Galió, 12

Vda de Pedro Balagué 5 Arrabal Bajo de Jesús, 43

José Pomerol 3 Calle Monterols, 36

Emilio Vallvé 2 Calle tras Teatro Fortuny

Viuda de Luis Quer 2 Camino de Aleixar

José Sans 2 Camino de Aleixar, 9

José M. Caselles 2 Camino de Aleixar, 35

Pedro P. Sedó 12 Travesía de Sant Antonio

Pedro Pallisé Nolla 12 Calle San Fernando (huerto)

Joaquín Navás Paseo de la Mina

Pedro A. Camplá Paseo de Sunyer

Antonio Rius 7 Calle Ángel de la Guarda, 2

Reus 10 Abril de 1906

Motors a gas 1906

TOTAL: 58 Motors a gas

AHCR: Registre industrial 1906. Fons Municipal de Reus. 6. Obres i urbanisme.  
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Gràfica elaborada a partir de les dades extretes del AHCR. 

 

A partir de l’any 1912, quan va vendre la central elèctrica a Riegos y Fuerza del 

Ebro, Gas Reusense va perdre una quota considerable del mercat industrial degut a 

l’èxit, ja consolidat, dels motors elèctrics. Els dèficits que van originar la producció i 

el subministrament elèctric van portar a Gas Reusense a abandonar aquest negoci. 

A partir d’aquell moment, es va dedicar en exclusiva al negoci pel qual es va crear 

l’empresa, el gas. Com que era l’únic concessionari del mercat del gas, gaudia 

d’una situació de privilegi davant el mercat industrial, perquè podia satisfer, sense 

competència, les demandes de gas de la indústria, que, evidentment, encara 

existien i que haurien de créixer en anys posteriors. Quasi al mateix temps que van 

aparèixer els motors elèctrics, va fer acte de presència al mercat industrial un altre 

tipus de generador de força, que va competir amb la resta de sistemes i, entre ells, 

amb els motors de gas; encara que el motor més perjudicat va ser el de vapor. Els 

gasògens s’instal·laven en indústries a on es necessitaven molta potència que no 

podia facilitar ni els motors a gas tipus Otto ni els motors elèctrics. La Companía 

Reusense del Cuero va sol·licitar permís, al 1907, per establir un motor de gas 
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pobre de 40 cavalls de potència. L’informe de l’Enginyer tècnic municipal no 

estipulava cap condició que és pogués determinar com a coercitiva:65 

“(...) En cuanto al motor, de gas pobre y de sesenta caballos de potencia en vez de 

cuarenta como manifiestan los interesados (...); estas máquinas que son ni más ni 

menos que un motor de gas rico o del alumbrado, ningún interés presentan que 

obligue a guardar para su instalación, condiciones especiales, únicamente como 

estos motores llevan consigo la fabricación del gas y como en esta el gasógeno es 

de aspiración, esto es que no se fabrica más gas que el preciso para el motor que lo 

aspira a medida que se produce y por lo tanto no queda nunca depósito de gas que 

es lo que podría constituir peligro, (...) porqué en las poblaciones donde hay 

muchas instalaciones de esta índole no establecen más condición para permitirlos 

que los gasógenos estén en local aparte y no haya pisos habitados sobre ellos. (...)”  

 

En alguns casos, els motors de gas pobre van servir per generar electricitat, com va 

passar per exemple amb La Manufacturera de Algodón que va sol·licitar canviar els 

motors a vapor, de gran potència, per uns altres de gas pobre:66  

“(...) Esta se compondrá de dos grupos electrógenos formados cada uno por un 

motor de gas pobre y un alternador trifásico a baja tensión; uno de los grupos es de 

trescientos cincuenta caballos en el motor y el otro grupo es de ciento cincuenta 

caballos en el motor. La corriente eléctrica producida por estos grupos, es 

conducida a la tensión de doscientos sesenta voltios a los diversos electromotores 

de la fábrica. La línea conductora del fluido es recubierta e instalada sobre soporte 

de porcelana separada por completo del contacto con todo cuerpo extraño. (...)” 

Aquesta instal·lació de gas pobre va ser la primera que es va muntar a la ciutat de 

Reus. Tenia com a característiques principals que no només substituïa els motors 

de vapor sinó que també les transmissions de moviment mecànic i que  

transformava l’energia mecànica dels motors de gas en elèctrica, mitjançant 

                                            
65

 AHCR: Foment. Motors 1890 – 1900. Sol·licitud 11 d’abril de 1907. 
66

 Ídem. Sol·licitud realitzada el 2 de maig de 1908. 



 12. Els motors de gas en la indústria: aparició, innovacions i desenvolupament. Pàgina 712

alternadors trifàsics de baixa tensió de 260 volts. També, segons Foment, el canvi 

de sistema va significar una millora en canviar els generadors de vapor, 

susceptibles d’explosió, per motors de gas pobre i gasògens pel sistema d’aspiració 

que eren, completament, inofensius. La millor innovació dels motors de gas pobre i 

dels gasògens va radicar en la possibilitat de substituir els sistemes generadors de 

grans potències, fins aquells moments, una realitat exclusiva del vapor, per una 

nova forma de generar energia, que era capaç de convertir-se tant en energia 

mecànica com en elèctrica. També, va arribar a substituir motors elèctrics.67 

Aquests motors no van deixar de ser unes petites fàbriques productores de gas. 

Gas Reusense va utilitzar, també, un gasogen per auxiliar la producció de gas de la 

fàbrica. Després de la Guerra civil espanyola, la fàbrica va tornar a posar en marxa 

el gasogen Tully, per donar resposta a les puntes d’augment de consum, que es 

produïen a l’hivern.  

 

La venda, l’any 1912, de les petites iniciatives elèctriques que operaven a Reus, a 

unes empreses de gran potencial econòmic i tecnològic, va acabar amb la 

competència que existia entre les dues empreses, Gas Reusense i Electra Reusense, 

en matèria de motors industrials. Així, la societat Energia Eléctrica de Cataluña va 

iniciar una campanya de difusió de l’energia elèctrica en la indústria a través 

d’importants inversions degut a la importància industrial i comercial, que encara 

segons la Memòria del projecte, tenia Reus:68 “(...) La ciudad de Reus es una de las 

más importantes de España en lo que se refiere al desarrollo comercial e industrial 

adquirido, cuenta con un crecido número de importantes fábricas las que en su 

mayoría se producen la fuerza por vapor y motores de gas en las cuales a pesar de 

los perfeccionamientos introducidos últimamente en su construcción y 

funcionamiento, el precio de caballo hora resulta elevado sobre todo en las 

medianas y pequeñas fuerzas; en la fabricación es en general un problema capital 

                                            
67

 Sol·licitud del 22 de febrer de 1910 realitzada per la societat dels Srs. Baró i Fabra, comerciants en farina, 
grans i despulles. Substitució del motor elèctric per un altre de gas pobre de 19 cavalls de potència. Ídem. 
68

 AHCR: Projecte línia d’Alta Tensió, 1912.  
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el obtener la fuerza a bajo precio, factor que como se comprende influye, en 

muchos casos de una manera decisiva, sobre el coste de los productos elaborados y 

por tanto sobre la marcha de la industria y todo lo que tienda a abaratarlos es 

asunto de vital interés. 

La Sociedad Anónima “ENERGÍA ELÈCTRICA DE CATALUÑA” desde su gran 

producción y las condiciones inmejorables de su transporte podrá ceder la energía 

eléctrica a precios sumamente ventajosos, no solo a lo que se refiere a la fuerza 

sino también para el alumbrado.  

El objeto de esta memoria es establecer una línea aérea trifásica a 11.000 volts 

destinada al transporte de energía eléctrica y situarla en las afueras de Reus, 

pudiendo considerarse este proyecto como una de las ampliaciones previstas de 

nuestra red existente en Reus y destinada a completarla en lo posible. (…)”   

La nova línia partia de la seva central elèctrica, fins feia poc de Gas Reusense, 

situada al costat de la fàbrica del gas i acabava a la fàbrica de Puig y Wiechers, amb 

un ramal per la fàbrica Bonet.  

 
Foto CIMIR: Sala de tintoreria de la fàbrica Bonet. A la part superior esquerra,  

es veuen els cables elèctrics que movien els motors. Any 1915-1916. 
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A partir de l’any 1913, la demanda de motors de gas era pràcticament inexistent. 

L’any 1917, s’havien consolidat definitivament els motors elèctrics com generadors 

de força de petita i mitjana potència per a la indústria reusenca. Aquesta afirmació 

es basa en l’existència, de 46 abonats, subministrats per Electra Reusense (Riegos y 

Fuerza del Ebro S.A.), amb motors elèctrics de més de 10 cavalls de potència. El 

sectors més importants que feien servir aquests motors eren el tèxtil amb 8 

abonats i les fàbriques d’oli, també, amb 8 abonats. Els seguien les indústries que 

feien servir serres mecàniques i els magatzems d’avellanes, amb 7 abonats 

cadascun.69  

 

La construcció de motors es va diversificar considerablement i van avançar 

tecnològicament d’una manera extraordinària, és per això que només ens centrem 

en l’època que els motors de gas, en contraposició dels elèctrics, van adquirir a 

Reus, una gran importància, perquè va significar el primer trencament  tecnològic 

davant els sistemes rudimentaris i el vapor. Però la diversificació energètica, de les 

primeres dècades del segle XX, també va incloure el fet que les pròpies indústries 

fossin les productores de la seva energia. Així, a Reus, hi van haver empreses que 

van utilitzar el vapor, un motor hidràulic o un gasogen per tal de produir 

electricitat per al consum propi. Aquestes indústries, són les que van necessitar 

més potència per a la seva producció. Així, la Manufacturera de algodón, el 1912, 

va produir 26.389 kilowatts hora/anuals, a un preu de cost del kilowatt de 0,09 

pessetes generats amb una dinamo moguda per vapor. També, es van produir una 

part de la seva energia elèctrica la societat dels Srs. Puig y Wiechers i la societat de 

José Maria Tarrats. La primera, dedicada al tèxtil, va produir 4.198 kilowatts/hora 

anuals amb una dinamo moguda per vapor, amb un preu de cost de 0,29 pessetes i 

la segona, amb una producció de 3.786 kilowatts/hora anuals, amb una dinamo 

moguda també mitjançant el vapor, amb un cost del kilowatt de 0,35 pessetes. 

                                            
69

 Veure annex Relació de Abonats a força des de 10 cavalls el 1917. AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 
1896 -1917. 
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L’empresa Electroquímica de Flix, amb 68.420 kilowatts/hora anuals, va ser 

l’empresa que més electricitat va produir, a la província de Tarragona, per al 

consum propi. Aquesta empresa, dedicada als productes químics, va produir 

l’electricitat a través d’un sistema hidràulic amb un preu de cost de 0,13 

kilowatts/hora.70  

  

Societat Adreça Societat Adreça

Josep María Tarrats Sant Joan Iglesias i Suqué Gornals

Antoni Pascual P. Baluard Puig i Wiechers C. Alcolea

Vilanova i Antich C. Alcolea Ramon Bonet C. Riudoms

Pau Jové S. Vicens Aulesa i Mestres C. Tarragona

Industrial Farinera Josep Sans C. Aleixar Josep Baget P. Sunyer

Joan Elías C. Misericòrdia Durán i Puig Pi i Margall

Emili Durán P. Bofarull Manel Bartoll C. Riudoms

Pau Abelló Pi i Margall Isidre Llargues P. Sant Francesc

Josep Colom R. Mazzini

Josep Nolla S. Francesc de Paula Vda. de Cuadrada Sant Roc

Fèlix Gasull Sant Joan H. de F. Bertran C. Riudoms

Guasch Germans Arr. S. Pere J. de Dalmau C. Selva

Francesc Miró C. Torroja Benach i Compº. P.Sunyer

Joaquim Mont Tivoli Vda. de Vallverdú C. Rosari

Joan Llopis Arr. S. Pere Josep Sabater St. Casimir

Josep Sanjuan St. Vicente Felip i Compº. St. Vicente

Josep Piñol D. Robert Joan Thomas St. Lorenzo

Lluis Querol C. Boule

Ajuntament Munta i Baixa Manicomi P. de la Mina

Granja Amezaga (Mas de Sedó)

Jaume Masip Concepció Joan Malet Àguila

Societat Adreça Tipus de fàbrica

Ramon Vilella Arr. de Sta. Ana Fàbrica de Gel

Porta Germans Dr. Robert Fundició

Pau Fàbregas Montserrat Fàbrica de Persianes

Antoni Serra Carr. Castellvell Laboratori

Josep Blanch Castelar Taller de Maquinària

Antoni de Barberá Sol Tintoreria

Vda. de R. Pinsard Jardins Fàbrica de Tàrtars

A.H.C.R.: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917.

Reus, 18 de desembre de 1917

ELECTRA REUSENSE

FÀBRIQUES DE TEIXITS

FARINES I CEREALS

SERRES MECÀNIQUES

FÀBRIQUES D'ADOBATS

FÀBRIQUES D'OLIS

MAGATZEMS D'AVELLANES

ELEVACIÓ D'AIGÜES

FÀBRIQUES DE PASTES

VÀRIES

Relació d'abonats a força des de 10 cavalls
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 Estadísticas del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricitat y carburo de calcio, 1901-1921. 
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La pèrdua de les vendes de gas en el mercat industrial, pel canvi en l’energia 

aplicada als motors, es va compensar amb l’aplicació del gas en d’altres finalitats 

industrials tèrmiques. La indústria consumia, durant les primeres dècades del segle 

XX, entre un 10 i un 20 % del gas que es venia en diversos mercats.71 Durant el 

segle XX, els motors de gas van entrar, cada vegada més en desús, i es van relegar 

a les centrals de grans dimensions, entre d’elles les tèrmiques. Si el segle XIX va ser 

el segle del carbó i del gas, el XX va ser el segle del petroli, dels seus derivats i de  

l’electricitat.  En  el   sector  comercial  i  industrial,  el   motor de  gas  va  ésser,  en 

definitiva, un interval, que va durar vàries dècades, entre la màquina de vapor i el 

motor elèctric. En un dels pocs sectors que el motor de gas va continuar tenint una 

certa importància va ser, com no podia ser d’altre manera, en el mateix sector 

gasista perquè 27 fàbriques de gas de les 52 que hi havia l’any 1943, els utilitzaven, 

encara que eren de baixa potència, per produir la seva força motriu. Els motors de 

gas utilitzats a les fàbriques es combinaven amb motors d’altres modalitats, 

especialment els elèctrics, tal com succeïa a la fàbrica de Gas Reusense que tenia 3 

motors de gas de 2 CV i 5 motors elèctrics amb una potència total de 13 CV. 72  

 

Els motors de gas com a generadors de força motriu i moviment feia vàries 

dècades que havien caigut en una forta decadència tal i com s’observa en la relació 

anterior de motors elèctrics de mitja i alta potència instal·lats en les indústries 

reusenques. Alguns dels accionistes de Gas Reusense, com Pau Fàbregas, 

utilitzaven motors elèctrics en els seus negocis industrials.73 

                                            
71

 Vida económica de la Provincia de Tarragona, 1917. Publicació de les Cambres de Comerç. Indústria i 
Navegació de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls. Taller Gràfiques A. Rabassa. Reus, 1917.  
72

 De les 52 fàbriques de gas 45 posseïen motors elèctrics. La potència elèctrica utilitzada en el conjunt de 
les fàbriques espanyoles com a força motriu era, el 1943, de 4.628,5 C.V. mentre que la del gas 387,25 CV. 
Les màquines de vapor, les turbines de vapor, motors d’oli pesat i el motors de gasolina també s’utilitzaven 
amb una potència de 1.318 CV, 436,6 CV, 836 CV i 393,3 CV respectivament. Datos estadísticos técnicos de 
las Fábricas de Gas Españolas. Publicat pel Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Delegación 
Nacional de Sindicatos. Anys 1930-1943. 
73

 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. 
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13.  EL CONSUM DOMÈSTIC i COMERCIAL. 

 

13.1. L’evolució de les aplicacions particulars del gas. 

 

Gaudir del gas per a l’enllumenat a casa constituïa un signe de confort i benestar. 

Ningú reparava llavors en les molèsties, que mig segle després, a mesura que es 

difonia l’enllumenat elèctric, haurien de ser dia a dia més perceptibles, fins que 

l’electricitat va substituir al gas en l’enllumenat privat. Aquelles làmpades 

barroques, aquells globus opulents, aquells tubs de vidre que com un exponent 

d’elegància, es veien als salons més sumptuosos de les principals ciutats, a les 

acaballes del segle XIX, representen en veritat tota una època. L’enllumenat 

particular de gas, va representar la modernitat, el final de l’Edat Mitjana en la 

història de la il·luminació. El gas, dins del mercat comercial, també va tenir una 

àmplia acceptació i cal destacar l’enllumenat de teatres, de restaurants i de cafès. 

De fet l’enllumenat d’aquests locals comercials va significar el millor aparador per 

a l’enllumenat particular de gas. 

 

L’enllumenat domèstic de gas necessitava, per tal d’encendre l’elegant làmpada a 

gas, d’un bastó llarg rematat en un filferro corb, en el que s’enrotllava una 

esponja, d’una cadira per accedir a la làmpada, d’una ampolla d’alcohol i d’una 

caixa de llumins. Després de diversos intents d’apropar l’esponja que cremava per 

l’efecte de l’alcohol a la làmpada, al final una explosió regular faria brollar la llum, 

una llum blanca i intensa; i d’aquesta manera el famós bec Auer va cremar amb tot 

el seu esplendor per enlluernar a totes les generacions de la segona meitat del 

segle XIX. L’enllumenat de gas de les llars més benestants va aconseguir, a l’igual 

que s’havia obtingut amb l’enllumenat públic de gas, una il·luminació constant, 

regular i sense límit en el temps degut al que el subministrament d’aquest fluid es 

feia d’una manera contínua i sense interrupcions. 
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          Làmpada de gas Lluís XVI.                                          Làmpada de gas de paret.

1
   

  

 
Foto CIMIR: Enllumenat d’una casa benestant reusenca del segle XIX. 

                                            
1
 AGN: Exposition Colletive de l’Industrie du Gaz. En 1900. Pàg.: 76 i 77. 
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En un primer moment, el gas va arribar en alguns habitatges, però ho va fer com 

un article de luxe i sota la forma d’enllumenat. Però la indústria del gas volia anar 

més enllà i es volia convertir en l’energia tèrmica bàsica i de futur de les llars. La 

generalització del gas d’hulla com a combustible domèstic va ser lenta al principi, 

degut al preu elevat del fluid i a una certa percepció d’inseguretat que suscitava 

entre la població, fomentada a partir de l’aparició de l’electricitat pels mateixos 

industrials elèctrics. Malgrat tot, a mitjans del segle XIX, van començar els estudis 

amb l’objectiu de potenciar la utilització domèstica del gas. També, van ser 

nombroses les publicacions on es va intentar incrementar el seu ús; però només 

quan el seu preu va disminuir de forma important i, sobretot, quan es van posar en 

funcionament alguns sistemes de seguretat imprescindibles, el gas va ser acceptat 

en les llars. Aquest no va ser un cas exclusiu de Catalunya i Espanya, a tota Europa 

la introducció del gas en el consum domèstic va trobar les mateixes dificultats, 

però quan per fi es van superar aquests inconvenients, a Espanya, la Guerra Civil 

de 1936-39 va desorganitzar l’estructura econòmica i, en conseqüència, les 

infraestructures, i això va ser un obstacle més en el camí per a la introducció del 

gas en els habitatges.2
 

 

La xarxa que s’estenia per la ciutat per arribar als diversos punts de l’enllumenat 

públic, la van utilitzar les empreses gasistes per arribar fins els consums particulars. 

En veritat, el consum particular interessava de forma especial als empresaris 

                                            
2
 “(...) los peligros que siempre acompañaron al gas de hulla –algunos de ellos acompañan también al gas 

natural- tales como incendio, asfixia y explosión, le hacía escasamente apto para ser utilizado en lugares 
cerrados, como la vivienda. (...) hasta bien entrado el siglo XX, el gas sólo entró en la vivienda de las clases 
altas por motivos suntuarios y por lo tanto, se encontró vinculado al uso esporádico, distinto del consumo 
industrial. Hasta 1890, sólo el 5 por ciento de las viviendas de París contaba con gas y a partir de esa fecha, 
la previsible competencia de la electricidad forzó a los empresarios gasistas a ofrecer ventajas para 
fomentar el uso del gas, como pagar la instalación a plazos, bajar sensiblemente el precio del suministro, 
ofrecer cocinas gratis o simplificar las instalaciones y, casi cien años después de su invención, en 1895, la 
Compagnie Parisienne de Gaz elaboraría un proyecto para “aumentar el consumo del alumbrado particular 
de gas”, lo cual muestra las dificultades de introducción del nuevo sistema en la vida cotidiana de la que se 
ha llamado Ciudad Luz. (...)” ARROYO, Mercedes: Gas en todos los pisos. El largo proceso hacia la 
generalización del consumo doméstico del gas. Scripta Nova. Revista electrònica de Geografia i Ciències 
Socials. Universitat de Barcelona. Vol. VII, núm.: 146, 1 d’agost de 2003. 
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gasistes en les aplicacions industrials, primer amb l’enllumenat i poc després amb 

la generació d’energia tèrmica i mecànica, perquè tot i que el gas era car va 

permetre a moltes industries de les ciutats europees que poguessin augmentar els 

seus beneficis. L’extensió de la jornada laboral, a les hores nocturnes va ser un dels 

motius que va produir l’increment dels beneficis industrials i empresarials. De fet, 

en les ciutats on no existia una estructura industrial sòlida, la indústria del gas no 

va prosperar. Aquest va ser el cas de moltes ciutats espanyoles, on les empreses 

gasistes van experimentar una vida molt precària, com Màlaga, Madrid o la 

mateixa Tarragona que van patir irregularitats, fallides i canvis de propietat.3 Això 

va tenir com a conseqüència que, només, les llars de les ciutats més importants –

tant catalanes com espanyoles - van poder gaudir de les possibilitats del gas, 

perquè a la majoria de ciutats i pobles petits, el gas no va arribar mai. També, s’ha 

de constatar que altres ciutats importants van estar interessades en el gas ciutat, 

però no van aconseguir els recursos necessaris per instal·lar la nova 

infraestructura. 

 

El declivi del gas per a l’enllumenat particular va començar, a partir de l’any 1879, 

quan Edison va fer possible, des d’una perspectiva comercial, l’enllumenat elèctric. 

No serveix de res fer un càlcul del que hauria significat per a la indústria del gas, 

que no hagués aparegut aquesta làmpada elèctrica, perquè el nou enginy va 

significar que la creació de centrals elèctriques s’incrementés d’una manera 

vertiginosa per tot el món. La indústria del gas va sofrir un gran revés i la davallada 

cap a l’abisme semblava cert. Però amb rapidesa, la indústria del gas es va adonar 

de que tenia un nou camp d’acció, si considerava la seva energia com un element 

combustible i calorífer; de tal manera que el fre a la seva carrera en el camp 

energètic no es va produir; ans al contrari ja que va aconseguir un notable impuls.4  

                                            
3
 Ídem. 

4
 “(...) En la ampliación de sus utilizaciones los empresarios gasistas vieron su oportunidad para aumentar su 

producción; la demanda doméstica sería el campo elegido para dar salida a la producción de gas que 
previsiblemente quedaría sin utilización por la aparición de la electricidad, demanda que, por otra parte, 
sólo el elevado precio del gas había diferido. (...)” ARROYO, Mercedes: Gas en todos los pisos. El largo 
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Des d’un primer moment, les experiències amb el gas ja semblaven encaminar-se 

per a l’aplicació domèstica. Així, l’Enginyer de camins francès Philippe Lebon 

(Brachay, 1767–París, 1804) va presentar en un opuscle tota una sèrie 

d’avantatges del gas com a fluid per a les llars. L’objectiu era donar-les a conèixer 

malgrat que no es van acomplir plenament fins més de cent anys més tard:  “(…) La 

llama de gas cocerá vuestros alimentos, y vuestros cocineros no estarán expuestos 

a los vapores del carbón. El gas calentará esos mismos alimentos sobre la mesa, 

secará vuestra ropa, calentará vuestros baños, vuestras coladas, vuestro horno, 

con todas las ventajas económicas que podáis desear (…)”. (Philippe Lebon, 

Thermolampes ou poêles qui chauffent... 1801). Però Lebon no va poder veure 

complida la seva predicció, perquè va morir tres anys desprès i cap dels seus 

contemporanis no va ser capaç de resoldre els problemes, ni tan sols en part, que 

presentaven dins d’aquest, encara inexistent, mercat domèstic del gas. Durant més 

de trenta anys es va realitzar un reduït nombre d’experiències sobre la calefacció 

de gas dels habitatges. Els aparells utilitzats no eren, per una altre part, més que 

aparells semblants als emprats per a l’enllumenat. Aquestes noves aplicacions va 

tenir un dèbit important, perquè de vegades van dissimular una concepció que 

senyalava molt més la fantasia que la tècnica.5 Durant tot aquest període, 

semblava que el gas volia contradir la predicció de Lebon, i encara no servia per a 

la cocció dels aliments. Els becs de flama blanca, de qualsevol model que existien, 

no es prestaven a la calefacció de recipients culinaris: la introducció d’un cos fred a 

la flama impedia, en efecte, la combustió completa del gas i donava lloc a la 

                                                                                                                                    
proceso hacia la generalización del consumo doméstico del gas. Scripta Nova. Vol. VII, núm.: 146. Any 2003 i 
Revista Acero y Energía. Marzo-Abril de 1949. Pàg. 18-20. 
5
 En aquest ordre de coses, el 1806, Winsor va fer instal·lar en la sala del seu Comitè un globus de vidre de 

tres peus de diàmetre que, d’un costat, representava la meitat del globus terraqui, i de l’altre, la lluna. 
Aquest globus servia per encendre i escalfar la sala. 
Al mateix temps, Accum feia experiències de calefacció utilitzant becs del tipus Argand o “quinqué”. 
Afirmava que 3 quinqués, consumint 5 peus cúbics de gas per hora, bastaven per tenir una cambra de 10 
peus quadrats a una temperatura de 55 graus al termòmetre Fahrenheit, quan l’aire a l’exterior estava a 
punt de gelar. AGN: L’Industrie du Gaz en France, 1824-1924. Centenaire de l’Industrie du Gaz en France et 
du Cinquantenaire de la Société Technique de l’Industrie du Gaz. Pàg.: 126. 
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producció d’un fum negre i, al mateix temps, d’una olor desagradable.6 Per tal que 

el gas trobés la seva aplicació a la cuina, era necessari esperar que es descobrís un 

mitjà diferent d’efectuar la seva combustió, perquè la flama lluminosa no era útil. 

La combustió del gas es va presentar, amb posterioritat, amb tècniques per 

generar la que es denomina la flama blava. La flama blanca, és la flama sense 

barreja prèvia d’aire mentre que la flama blava, és la flama no lluminosa, resultat 

de la barreja que el gas prèviament fa amb l’aire. Es va arribar a obtenir un resultat 

més satisfactori amb les flames blaves, que són les que s’han observat durant tot 

el segle XX en les cuines amb gas.7 

   
  Sistema bàsic de flama blanca.                          Sistemes de bec de flama blava. 

 
A l’any 1835, quan es va inspirar amb els treballs de Davy (1815 i 1824),8 Robison, 

el secretari de la Societat Real d'Edimburg, va crear un aparell especialment 

                                            
6
 La combustió és la reacció química entre un combustible i l'oxigen, amb despreniment, gairebé sempre 

ràpid i intens, de calor. En la majoria dels casos l'oxigen es pren de l'aire. Cursillo sobre utilización del gas. 
Barcelona, abril de 1963. Capítol IV. Pàg.: 3. Llibre utilitzat en la formació del personal de la fàbrica de gas 
de Reus i Tarragona. 
7
 “(...) Debats, tan llargs com inútils, van tenir lloc sobre els rendiments calorífics d’unes i d’altres d’aquests 

mètodes de combustió, sense arribar a la menor conclusió. Cadascú va conservar les seves idees o les seves 
conviccions; el principal és que el desenvolupament de la cuina a gas no es va ressentir. (...) En l’actualitat, la 
tendència és la utilització gairebé exclusiva de la flama blava, els avantatges de la qual són els següents: No 
produeix fum negre; els injectors a gas de les rampes de flames blaves poden col·locar-se a distància dels 
punts on la combustió s’opera, el que disminueix la possibilitat d’ennegriment. (...)” AGN: Exposition 
Colletive de l’Industrie du Gaz. En 1900. Pàg.: 59-60. 
8
 Els estudis als quals es va dedicar Davy, entre 1815 i 1824, sobre la làmpada de seguretat, van dur a aquest 

inventor a constatar que al fer cremar un doll de gas de hulla, després d’haver-li donat el temps de barrejar-
se amb una determinada quantitat d’aire, la flama deixava de ser lluminosa, i passava a ésser d’una 
utilització més convenient per a la calefacció. 



 13. El consum domèstic i comercial. Pàgina 723

destinat a la cocció dels aliments o almenys a la calefacció dels líquids, per la qual 

cosa es podria assignar a Robinson la paternitat de la primera cuina de gas.9 Al 

mateix temps, un francès, G. Merle, va patentar una cuina de gas, un aparell dividit 

en tres compartiments; un s’utilitzava com a rostidor, un altre com a forn i el 

tercer per a l’escalfament de líquids, la invenció de Merle va ser el primer exemple 

d’un aparell de cuina de diversos usos. A l'Exposició Universal de 1855, va destacar, 

sobretot, l’aparell presentat per Elsner, de Berlín, que no era més que un 

perfeccionament de la cuina Robison. Les cuines de gas de Merle i Elsner no van 

sobreviure molt de temps a l’aparició del cremador que Bunsen va crear l’any 

1855, al seu laboratori d’Heidelberg.10 

   
Evolució dels aparells de cuina a gas.

11
 

                                                                                                                                    
Davy informa de la seva experiència: “(...) Vaig mantenir una peça de tela metàl·lica de prop de 900 orificis 
per polzada quadrada sobre un corrent de gas de hulla que sortia d’un petit tub i jo vaig encendre el gas 
sobre la tela metàl·lica, que gairebé estava al contacte de l’orifici del tub quan el gas cremava amb la seva 
llum brillant ordinària. A l'augmentar la tela metàl·lica, per a obligar el gas a barrejar-se amb més aire 
abans d’encendre’s, la llum es va tornar més escassa i, a una determinada distància, la flama prenia, 
exactament el mateix caràcter que aquella que cremava dins una làmpada. Però, encara que la llum era 
escassa en aquest últim cas, la calor era molt més viva i s’escalfava instantàniament una part de teixit de 
platí (...)" AGN: L’Industrie du Gaz en France, 1824-1924. Pàg.: 126-127. 
9
 L’aparell Robison estava constituït per una xemeneia troncònica en xapa, tenint al voltant de trenta 

centímetres d’alçada i descansant la seva base sobre el trípode. L’orifici superior es cobria d’una tela 
metàl·lica de coure, sobre la qual es disposava el recipient a escalfar. Els gasos, portats per un tub al interior 
de l’aparell, implicaven en el seu moviment ascendent una determinada quantitat d’aire; la barreja 
combustible s’escapava a través de la malla i cremava en forma de flama blava sobre la tela metàl·lica. 
Ídem. Pàg.: 127 
10

 Els primers cremadors Bunsen eren verticals i produïen una combustió excel·lent però presentava el 
problema de que degut a l’excessiva alçada els aparells es tornaven incòmodes en les manipulacions 
culinaris. Al Bunsen vertical es va substituir llavors a un Bunsen horitzontal, solució menys favorable al bon 
funcionament de l’injector, però que va permetre reduir notablement l’alçada dels aparells. A partir 
d’aquest moment, es creava el cremador - tipus del forn de cuina i ja no es van introduir més que 
modificacions de forma. Ídem. Pàg.: 128-129. 
11

 Ídem. Pàg.: 127 i 128. 
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Les iniciatives per a crear un mercat domèstic es succeïen i s’estimulava l’activitat 

dels constructors d’aparells, tal i com demostra el fet que el 1858, la Compagnie 

Parisienne du Gaz organitzés una exposició permanent d’aparells de cuina i de 

calefacció domèstica de gas. Els avenços dels aparells domèstics no van ser 

immediats ni continus, el procés tecnològic va necessitar temps i una 

experimentació tècnica constant. Pel que fa a l’ús del gas per a la calefacció dels 

pisos, una de les primeres constatacions es troba en el Tractat sobre el Gas, 

publicat per Merle l’any 1837: "(...) Com calor, es pot tenir l’avantatge de rescalfar 

els pisos introduint el gas en les estufes. En Anglaterra, es veuen moltes esglésies i 

establiments públics escalfats d’aquesta manera (...)". No va ser fins l’any 1845, 

que van aparèixer a França els primers escalfadors de gas. Els fabricants, 

preocupats per no trastocar els costums del públic, van pretendre imitar els focs 

de llenya creant llars semblants. Aquestes estufes, fabricades amb materials 

refractaris o en fosa, es cobrien amb amiant que, amb la incandescència, pretenia 

donar la il·lusió de branques de fusta enceses. En el mateix ordre d’idees, es van 

construir llars i estufes amb un aspecte que recordava els focs a carbó. Tots 

aquests aparells tenien dispositius d’evacuació dels productes de la combustió i es 

col·locaven a les xemeneies; no obstant això, durant els primers minuts de 

funcionament, desprenien una olor desagradable per culpa del xoc de les flames 

blanques sobre la massa freda de les branques de llenya o el carbó. Va ser, de ben 

segur, per posar remei en aquest inconvenient que Merle es va imaginar perfumar 

el gas. 

 

La calefacció de gas, durant molt temps considerada com un luxe, va oferir als 

fabricants una sortida restringida del seu producte; per això els progressos de la 

tècnica dels aparells van anar en primer lloc molt lents. L’any 1875, es considerava 

que el model més perfeccionat era el radiador de Jacquet, amb flames blanques i 

reflector en coure polit. L’any 1878, quan es va viure la primera prova 
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d’enllumenat elèctric, va ser el principi d’un període de gran activitat en la 

construcció dels aparells del gas, i onze anys més tard, a l'Exposició Universal de 

1889, es van mostrar un gran nombre de nous models de radiadors de gas. 

Aquests aparells, els més destacats provenien de cases angleses, tenien cremadors 

de flames blaves que duien a la incandescència les superfícies metàl·liques o 

refractàries. En trenta anys, els models d’aparells construïts sobre aquest principi 

es van multiplicar; les millores van tenir sobretot per objecte la naturalesa i la 

forma dels cossos duts a la incandescència, amb la finalitat d’augmentar el 

rendiment en la calor irradiada. L’èxit que aquests radiadors van trobar en el 

públic, va provocar en els inventors una activitat de vegades desordenada, i les 

companyies gasistes van haver de dedicar-se a posar l’ordre, perquè no es 

generessin aparells més susceptibles de desacreditar la calefacció de gas que no 

pas de popularitzar-la.  

      
Estufes a gas imitant la xemeneia tradicional, el 1900.

12
   

 
Va ser també l'Exposició de 1889, la qual va mostrar els avantatges que oferia el 

gas per a l’escalfament de l’aigua. Els primers escalfadors de bany, que semblen 

                                            
12

 La reproducció del dibuix correspon a AGN: Exposition Colletive de l’Industrie du Gaz. En 1900 i la foto es 
d’una estufa existent al museu de Gas Natural. 
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haver tingut per avantpassat l’anglès Smith, que els va crear l’any 1851, estaven 

constituïts per termosifons que feien cos amb la banyera. Més tard, van aparèixer 

els escalfadors de bany de circulació d’aigua sota pressió, de forma cilíndrica i que 

descansava sobre un sòcol. L’any 1894, va aparèixer l’aixeta automàtica que 

supeditava l’arribada del gas a la de l’aigua. Aquest dispositiu de seguretat va 

contribuir en gran part a desenvolupar, sota la seva forma actual, els escalfadors 

de bany i escalfadors d’aigua. Finalment, els primers anys del segle XX van portar 

les calderes de gas i les instal·lacions de calefacció central, amb l’ajustament 

automàtic per termòstat. Aquest sistema de calderes de gas, encara que amb 

innovacions tècniques, es va estendre extraordinàriament durant tot el segle XX. 

 
Calderes de gas l’any 1900.

13
 

 

La possibilitat de tenir la cuina, la calefacció dels habitatges i la distribució d’aigua 

calenta per a les necessitats de la llar, tot utilitzant el gas com energia era 

tècnicament viable però es necessitava, a més, que s’estabilitzés el preu del gas i 

s’assimilessin les idees de confort i neteja perquè es donés el gran impuls envers la 

generalització del gas ciutat a les llars.14 Estava clar que les innovacions 

                                            
13

 AGN: Exposition Colletive de l’Industrie du Gaz. En 1900. 
14

 ARROYO, Mercedes: Gas en todos los pisos. El largo proceso hacia la generalización del consumo 
doméstico del gas. 
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tecnològiques no havien estat suficients. A la fi, aquesta "flama tan complaent" 

compliria en les nostres llars, el paper que li havia assignat Philippe Lebon.15 Dins 

d’aquest procés d’introducció del gas dins de les llars europees, es va celebrar a 

París, l’any 1900, l’Exposició Col·lectiva de la Indústria del Gas dins de l’Exposició 

Universal d’aquest mateix any, on es van recollir l’actualitat dels sistemes que 

oferia la tecnologia del gas. L'Exposició tenia per objecte mostrar els usos 

domèstics i industrials del gas, presentant al públic models d’aparells, triats entre 

els millors, sense recomanar especialment els uns més que uns altres. La 

celebració de l’Exposició es va donar en un moment especial per a la indústria del 

gas, que amb l’aparició recent de l’electricitat va fer créixer el desig de 

desenvolupar les aplicacions i els aparells de gas. Aquest esdeveniment va ser un 

gran aparador de les utilitats del gas que, durant tot el segle XX, s’implantarien 

gradualment. 

 

El primitiu sistema de calefacció de gas només era l’aprofitament de la calor que 

envoltava la llum. En l’enllumenat de gas, com en tots els enllumenats per altra 

banda, sense excloure l’enllumenat elèctric, el fenomen lluminós s’acompanya 

d’un alliberament de calor que permet sovint prescindir de qualsevol altre mètode 

artificial d’escalfament de l’atmosfera. Per això no era estrany que s’encengués el 

gas, en ple dia i en sales de reunió, quan no existia estufa a l’edifici, quan aquesta 

estufa no s’encenia encara a la tardor o es va apagar, prematurament, en la 

primavera. Aquesta forma bàsica de calefacció de gas dels habitatges es va 

conservar en alguns aparells anglesos.16 La utilització de la calor produïda per la 

                                            
15

 AGN: L’Industrie du Gaz en France, 1824-1924. Centenaire de l’Industrie du Gaz en France et du 
Cinquantenaire de la Société Technique de l’Industrie du Gaz. Pàg.: 130-131. 
16

  De fet, l’any 1900, la calefacció de gas encara havia de millorar el seu rendiment, tal com es va constatar 
a l’Exposició abans indicada: “(...) Qualsevol que sigui el mètode de combustió emprat, flama blanca o flama 
blava, l’escalfador a gas, com les xemeneies ordinàries a la fusta, al carbó o al coc, té un rendiment molt 
escàs. A pesar dels tots progressos de la ciència, no sembla que existeixi un mitjà d’escalfar els habitatges 
que utilitzi més de 10 al 15 % del nombre de les calories gastades; la resta es perd en la xemeneia i 
l’embolcall d’escapament dels productes de la combustió.(...)”AGN: Exposition Colletive de l’Industrie du 
Gaz. En 1900. Commission d’Exécution de l’Exposition Collective de l’Industrie du Gaz en 1900. París, 1901.  
Pàg.: 47. 
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combustió del gas, depèn de l’aparell mateix on es produeix aquesta combustió, 

de la quantitat d’aire emprat en aquesta combustió, i, també dels dispositius 

presos per garantir la sortida dels productes de la combustió.17 Els aparells que 

s’empraven amb més freqüència l’any 1900, per a la calefacció de gas dels 

habitatges es dividien en quatre categories: llars de llenya, llars de reflectors, llars 

de carbó o coc i llars radiants.18 Un dels problemes principals de la calefacció dels 

                                            
17

 “(...) Pel que es refereix als aparells, un exemple permet adonar-se de la seva influència. Per elevar de 0 a 
100 graus centígrads la temperatura de 1 litre d’aigua, la quantitat de calor necessària és de 100 calories, el 
que, amb una potència calorífica de 5.300 calories per metre cúbic, correspon a un consum de 18 a 19 litres 
de gas. (...) altra dada interessant és la quantitat d’aire necessari per a la combustió. És fàcil calcular-la, 
quan es coneixen la composició del gas i les proporcions dels seus elements combustibles. Trobem que és 
necessari de mitjana 5.500 litres d’aire per a cremar completament 1.000 litres de gas. No deuria haver ni 
excés aire, per a no rescalfar inútilment l’aire superflu, ni insuficiència d’aire, per a no tenir una combustió 
incompleta. En general, hi ha excés, a causa de la dificultat pràctica de regular l’arribada de l’aire als 
cremadors. Si és útil donar als cremadors una alimentació d’aire convenient, és indispensable garantir, 
sempre i pertot arreu, l’evacuació completa dels productes de la combustió per un tub que desemboqui dins 
d’una xemeneia o fora de l’habitació escalfada amb gas. No és deuen, sota pena d’accident, deixar els gasos 
cremats barrejats a l’atmosfera de la habitació, fins i tot en el cas d’aparells que funcionen amb 
intermitència i que cremen pocs gasos; l’oblit d’aquesta precaució té, de tant en tant, greus conseqüències. 
(...)” Ídem. Pàg.: 47-48. 
18

 “(...) Per a donar als seus aparells l’aspecte dels focs de llenya, els primers constructors de llars a gas 
decoraven l’interior amb branques de fosa o amb terra refractaria, trepanats amb petits forats i amb afegits  
d’amiant: el flama de gas reescalfava tot això, duia fins i tot a la incandescència l’amiant, creant la il·lusió 
de que es tractava d’un pastís de Nadal. La calefacció es produïa per radiació de la llar i per conductibilitat 
de la carcassa. Es perdia una gran quantitat de la calor dins la xemeneia i amb els productes de la 
combustió. Les llars de reflectors es basen al principi molt diferent. El fons de l’aparell està constituït per una 
fulla de coure fi i ondulat, de forma parabòlica; en la part superior, encoberta per una xapa, hi ha una 
rampa a gas que ocupa la llar de la paràbola, de manera que els raigs calorífics són retornats 
horitzontalment; les ondulacions de la fulla de coure tenen com a missió dispersar la calor de forma 
paral·lela, com ho faria una fulla unida. Es construeix aquest model, de vegades, a les llars que es col·loquen 
dintre o davant de les xemeneies, de vegades les estufes es disposen segons la voluntat dels fabricants. Les 
llars amb amiant i les llars a reflector són convenients, sobretot, per les habitacions que no estan ocupades 
de manera constant i a on es necessita una calefacció intermitent; però que no podrien mantenir, en grans 
habitacions, una temperatura suficientment elevada durant una temporada rigorosa. S’ha de recórrer, en 
aquest últim cas, a les llars a boles, en el qual una sèrie de boles perforades, de terra refractaria barrejada 
d’amiant, que es porten a la incandescència mitjançant el foc produït per el gas. Aquests aparells no 
realitzen sinó la calefacció per radiació directa; es proveeixen en general de dispositius per a utilitzar la calor 
interna de la llar, fent circular l’aire de l’habitació. Aquest aire entra fred per la part inferior, es reescalfa 
amb el contacte d’una xapa situada darrere de les boles incandescents i tornar a sortir per les boques de 
calor, sense haver-se barrejat amb els productes de la combustió que s’escapen per la xemeneia. El 
rendiment calorífic és sense dubte millor; però és necessari un determinat temps per arribar a l’equilibri de 
la temperatura, a causa de la massa relativament considerable de les matèries refractaries. Si es vol obtenir 
una llar que pugui donar una calefacció immediata, és necessari tenir una matèria radiant amb una massa 
dèbil, escalfada per les flames a la més alta temperatura possible. Aquestes condicions es realitzen en les 
llars i estufes en què les seves superfícies radiants estan constituïdes per filaments d’amiant, suportats per 
una xapa vertical refractaria, en la qual les flames cobreixen la superfície. L’amiant es troba així dut a la 
incandescència a partir de l’encesa, i la calefacció per radiació comença immediatament. Per altra banda, 
l'elevada temperatura de les flames aporta la calor necessària, produïda per els productes de la combustió, 
per reescalfar l’aire d’alimentació.(...)” Ídem Pàg. 48-51. 
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habitatges era el sistema d’evacuació dels fums. La combustió produïa fums tòxics 

i irrespirables, que podien convertir el sistema de calefacció en desagradable i 

perillós. L’evacuació dels fums era imprescindible i es feia mitjançant xemeneies. El 

desenvolupament del sistemes d’evacuació dels fums va ser una de les prioritats 

dels tècnics de gas, que pretenien la millora del sistema de calefacció. L'ideal de la 

calefacció i la ventilació dels apartaments va ser una renovació contínua, però 

imperceptible, de l’aire corresponent a la consumició d’aire en la llar. La calefacció 

de gas ho permetia, tot reduint les dimensions de les reixetes i les obertures de les 

xemeneies, de tal manera que s’aportava als cremadors la quantitat exacta d’aire 

que es necessitava. Però amb tot, era també molt important tenir en consideració 

la instal·lació dels cremadors de gas que s’efectuaven, en general, d’una manera 

aleatòria; era necessari situar-los convenientment per tal d’aconseguir una major 

rendibilitat del sistema i una menor circulació de l’aire fred per l’estança que 

s’havia d’escalfar. 

 

Els avantatges incontestables de neteja, comoditat i economia van convertir el gas 

en l’agent, per excel·lència, de l’escalfament dels habitatges.19  L’any 1899, en una 

publicació dedicada a les aplicacions energètiques del gas i l’electricitat 

s’estipulava que la calefacció per gas “(...) aplicado racionalmente, puede servir 

muy bien para calentar las habitaciones y las estufas. 

Los aparatos de calefacción por el gas deben siempre estar provistos de tubos de 

desprendimiento, a fin de evitar que se vicie el aire e impedir la formación de 

depósitos de polvillo que alterarían los colores, los dorados, los papeles pintados, 

etc. 

En ciertos aparatos, llamados de condensación, se puede evitar estos 

inconvenientes. 

Las ventajas de la calefacción por medio del gas consisten en suprimir la necesidad 

de tener combustible almacenado, el transporte a los pisos superiores y todos los 

                                            
19

 Ídem. Pàg.: 50-51. 
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inconvenientes de la calefacción con leña, cok ó hulla, es decir; el hollín, las cenizas, 

el humo, el uso de las astillas, de tenazas y badiles , etc. 

1 kilogramo de gas produce al quemarse 10.000 calorías, forma 1 kilogramo ó 2 

metros cúbicos de ácido carbónico y 2 kilogramos o 3 m3, 2 de vapor de agua. 

1 metro cúbico de gas, que pesa 0,68 kilogramos, puede, según esto, elevar 20 

grados de temperatura de 1.000 cúbicos de aire, si su calor se utiliza totalmente. 

Hay que tomar las precauciones necesarias para que no haya en el aire más de una 

centésima de ácido carbónico; para ello hacen faltan 120 metros cúbicos de aire 

por cada metro cúbico de gas que se queme. (...) 

Segun Mr. Germinet, en una habitación de 45 metros cúbicos, de 3m. 50 de altura, 

con dos ventajas, hace falta quemar, para elevar la temperatura de 0 á 15 grados, 

720 litros de gas; mantiénese después esta temperatura quemando por término 

medio 381 litros de gas por hora. (...)” 20 Es va fer recerca per aprofitar al màxim el 

rendiment del calor produït, la qual cosa no va ser fàcil. Malgrat tot, els progressos 

dels aparells a gas van aconseguir millorar la calefacció, any rere any. 

 

   
AGN: Estufa a gas del museu de Gas Natural.                             Calorífers o estufes a gas.

21
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 Calefacción, Fumistería, Ventilación, Alumbrado y Electricidad. Núm.: 9 de la Pequeña Enciclopedia 
práctica de construcción. Traducció de Luís Gaztelu. Llibreria Editorial de Bailly-Bailliere i fills. Madrid, 1899. 
Pàg.: 72 i 73. 
21

 AGN: Exposition Colletive de l’Industrie du Gaz. En 1900. 
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Per altra banda, el que es deia a principis del segle XX sobre l’aigua calenta 

sanitària encara continua essent vigent i és una obvietat en el món, més o menys, 

desenvolupat:22 “(...) La cambra de bany que es reservava abans a les cases i als 

apartaments de luxe: es troba avui en els allotjaments de mitja importància, fins i 

tot en allotjaments modests, i fins i tot en els xalets a on els ciutadans van, del 

dissabte a la nit al dilluns al matí, a respirar l’aire dels afores de les ciutats. Des de 

que les preocupacions higièniques tenen un lloc considerable en l’existència, 

permet abusar de les cures de neteja i de seguir a casa seva els tractaments de 

moda; respon també del desig natural de benestar, a la necessitat de luxe que 

cadascun prova d’aconseguir per a satisfer en la mesura de les seves possibilitats. 

Sota aquestes diferents influències, que s’organitzés confortablement no li va 

bastar; es va proporcionar d’un material i d’un utillatge que fa honor alhora al gust 

i al esperit inventiu dels fabricants: gràcies ells, es disposa de l’aigua calenta o 

freda sota les formes més variades, i el moviment d’una simple aixeta es suficient 

per a graduar a voluntat la pressió i la temperatura. (...)”   

    
                        Sala de bany de l’any 1900.                          Instal·lació d’aigua calenta de gas, el 1900.

23
 

 

Van aparèixer aparells amb una doble finalitat, per una banda la calefacció del 

bany i per l’altra l’escalfament, alhora, de l’aigua utilitzada. El 1899, la tècnica per 

                                            
22

 Ídem. Pàg.: 52-53. 
23

 Ídem. 
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la calefacció de banys s’efectuava24  “(...) por medio de una calderita especial 

llamada termosifón; es, en pequeña escala, la calefacción por medio de agua 

caliente a baja presión, (...) El termosifón va anejo a la bañera y calienta el agua 

que aquella contiene, estableciendo una circulación de agua caliente (...) 

La aplicación de la estufa de E. Delaroche; para la calefacción de baños, el agua se 

calienta en una caldera tubular de palastro galvanizado o cobre rojo que descansa 

sobre un hogar de fundición o de palastro. (...) El hogar se alimenta con carbón, 

cok, leña o gas. (...)”  

 

En gran part, el gas va contribuir al desenvolupament de les instal·lacions 

particulars de sales de banys a les ciutats, perquè va suprimir els  problemes 

inseparables de l’escalfament, mitjançant el carbó o a la llenya, d’alguns centenars 

de litres d’aigua. Amb el gas, es va acabar el manteniment de combustibles bruts i 

incòmodes, ara caldria només encendre el foc de l’escalfador o de la caldera i 

només en girar una aixeta s’obtindria a l’instant l’aigua calenta i la calor, en tanta 

quantitat com es volgués.25 En els primers moments d’aquesta indústria domèstica 

del gas, hi van haver moltes denúncies formulades contra l’escalfador de bany de 

gas, per culpa de la baixa pressió de l’aigua i el deficient poder calorífic del gas. 

Calia col·locar l’escalfador de bany en una habitació veïna, des d’on s’evacuarien 

els productes de la combustió del gas a l’exterior, per tal d’evitar l’olor, qualsevol 

alteració de l’aire i molt especialment per motius de seguretat.26 L’escalfador de 

                                            
24

 Calefacción, Fumistería, Ventilación, Alumbrado y Electricidad. Pàg.: 72 i 73. 
25

 “(...) Es tracta, per exemple, de dur de 10 a 40 graus centígrads un volum de 100 litres d’aigua? Aquesta 
pujada de temperatura exigeix una quantitat de calor de 3.000 calories o una despesa de 566 litres de gas a 
5.300 calories per metre cúbic: en alguns minuts, si la instal·lació del gas es fa convenientment, es 
proporciona la calor necessària. (...)” AGN: Exposition Colletive de l’Industrie du Gaz. En 1900. Pàg. 54. 
26

 Però el 1900 encara s’establien els escalfadors en el mateix bany: “(...) En les instal·lacions simples, 
l’escalfador de bany es col·loca pròxim a banyera i un poc sobre ella, de manera que l’aigua calenta tan sols 
hagi de caure. Aquesta disposició pot convenir en un petit habitatge particular, en un apartament on no es 
tenen totes les seves comoditats; però no es presta a la distribució de l’aigua calenta. Per això van crear els 
escalfadors de bany i els escalfadors d’aigua a pressió, per a servir a diversos llocs l’aigua, situats al mateix 
pis, o a pisos diferents d’un mateix establiment, casa, hospici, hotel, restaurant, escola, etc... Amb les 
combinacions enginyoses de la caldera, aixetes i canonada es van poder donar la solució del problema de 
l’aigua calenta a tots els pisos, per a respondre, en algunes cases de París, a les exigències d’arrendataris 
insaciables de benestar. (...)” Ídem. Pàg.: 57. 
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bany eren veritables calderes estudiades amb la finalitat d’obtenir l’escalfament 

ràpid de l’aigua. La tècnica sempre ha cercat l’economia, la rapidesa d’escalfament 

d’aigua i la seguretat del procés. De fet el producte estrella del consum domèstic 

de gas, durant tot el segle XX, ha estat la producció de l’aigua calenta sanitària. 

     
AGN: Escalfadors d’aigua calenta del museu de Gas Natural. 

 
A l’Exposition collective de l’Industrie du Gaz de l’any 1900, es pot endevinar el 

futur de la producció d’aigua calenta, per a les llars i altres edificis públics i 

comercials, i la seva relació amb el gas:27  “(...) Amb les tendències actuals, l’ús dels 

aparells de producció d’aigua calenta per a les necessitats del lavabo i la llar es 

desenvoluparà cada vegada més, i el gas, sempre que l’hi tingui a la seva 

disposició, serà l’agent de calefacció preferit. (...)” 

                                            
27

 En similar cas, qualsevol que sigui l’aparell emprat, convé: 1. Instal·lar la connexió exterior, el comptador a 
gas i la fontaneria interior, per a garantir la producció convenient del gas a la pressió mitja de distribució en 
ciutat; 2. De no col·locar l’aparell en una cambra fosca, però si en una on hi hagi una finestra; 3. De garantir 
la sortida dels productes de la combustió per un tub que desemboca en una xemeneia o a l’aire lliure; 4. 
D’ajustar-se rigorosament a les indicacions que es donen per a l’engegada de l’aparell. S’apreciaran millor 
l’economia i la seguretat de la utilització del gas en les sales de banys i el lavabo. (...)” Ídem. Pàg.: 57. 
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Esquema de la distribució d’aigua calenta.

28
 

 
Les aplicacions domèstiques del gas no es van acabar amb la producció de l’aigua 

calenta sanitària i l’enllumenat de gas, que ja l’any 1900 amb l’aparició de 

l’electricitat era escàs, perquè un altre ús molt important es va imposar a principis 

del segle XX:29 “(...) Ha estat necessari molts anys per a triomfar a les resistències 

que la rutina i el prejudici s’oposaven a la introducció de la cuina al gas en les 

petites llars així com en els grans establiments. Adquirida l’experiència, l’ús diari, 

en tot el món, de milers, per no dir de milions de fogons i forns de gas, demostren 

bastant els avantatges d’aquest mètode de preparació i cocció dels aliments per a 

dispensar i justificar les acusacions, en altre temps, dutes contra ell. L’educació del 

públic no és supèrflua per a recordar com i perquè el combustible gasós a pres i 

prendrà cada vegada més el lloc del carbó mineral o la llenya, en totes les cuines, 

                                            
28

 Ídem. 
29

 Ídem. Pàg.: 58. “(...) En el primer cas respon el cremador a gas de corona simple o múltiple, variable de 
dimensió i consum de gas; en el segon cas, la rampa a gas i en el tercer cas, el forn de doble cambra, 
escalfat pels productes de la combustió del gas.(...)” 
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petites i grans. (...)” L’any 1900, els avantatges de la cuina i forn a gas davant del 

seu competidor, el carbó, eren immenses. La neteja, la immediatesa d’aconseguir 

el foc i la constància il·limitada del subministrament del gas havia que afegir el fet 

de que no necessitava cap espai per acaparar el combustible, tal i com passava 

amb el carbó. L’únic inconvenient era la sensació popular de què, el gas continuava 

sent un fluid car.30 Però com ja hem indicat abans, la introducció del gas a les llars 

no va ser fulgurant sinó que va necessitar d’un procés d’adaptació, tant tècnica 

com psicològica, per part dels habitants que s’havien d’adaptar al canvi de 

combustible, i sobretot salvar el tòpic de considerar el gas com un producte 

inassequible:31 “(...) En moltes llars, la substitució del gas per carbó per a la 

calefacció es fa en la bona estació perquè l’estufa al carbó serveix, a l'hivern, tant a 

la calefacció pròpiament dit com per la preparació del menjar. És també durant la 

bona estació, o més aviat durant vuit a nou mesos de l’any, que l’ús del gas és 

especialment avantatjós, ja que el que eleva molt el cost de la calefacció de carbó, 

són de vegades les enceses i reenceses, de vegades la pràctica o la necessitat sovint 

costosa de tenir el foc encès tot el dia, sense que es tingui necessitat per a escalfar-

se.(...)”  

 

A Reus, aquest procés d’introducció del gas com a energia domèstica, si no 

considerem a l’enllumenat, es va produir d’una forma ràpida a partir de l’any 1867 

quan es va començar a vendre als particulars les primeres cuines de gas.32 

                                            
30

 “(...) Al precio del gas, el otro problema a que se enfrentaban las compañías gasistas, se le dedicó amplio 
espacio, desde afirmar en grandes letras que “El gas no es caro: es el combustible de mayor rendimiento” a 
ofrecer unas “Comparaciones” entre las circunstancias que se debían tener en cuenta para la cocina de 
carbón y para la de gas. En el primer caso, se debía, en primer lugar, “avisar periódicamente al carbonero, 
disponer, asimismo de un espacio como carbonera que “se convierte, con mucha frecuencia en nido de 
cucarachas”; también era preciso hacer acopio de leña, limpiar la cocina diariamente. Las labores 
directamente de encendido se componían de “echar virutas, echar leña, disponer de cerillas y encender. 
Suponiendo que el fuego se inicie sin dificultad, esperar a que se caliente la plancha, absorbiendo, como es 
natural, gran cantidad de calor... que es dinero perdido” y por último, se debía transportar las cenizas. En 
cambio, para disponer de la cocina de gas bastaba con abrir el grifo y aplicar una cerilla. (...)” ARROYO, 
Mercedes: Gas en todos los pisos... 
31

 AGN: Exposition Colletive de l’Industrie du Gaz. En 1900. París, 1901.Pàg.: 65. 
32

 ANGUERA i NOLLA, Pere, cood.: Història General de Reus. Una societat en ebullició 1800-1923. Volum III. 
Ajuntament de Reus, 2003. Pàg.: 23. 
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 13.2. El consum domèstic i comercial de gas a Reus. 

 

Abans de concretar l’evolució en el consum de gas entre els habitants de la ciutat 

de Reus, hem de comparar els nivells de consum espanyol respecte d’altres països 

europeus, per tal de situar les condicions amb les quals es va desenvolupar el 

mercat particular del gas a Espanya i Catalunya. El baix nivell del consum espanyol 

es reflecteix a la taula següent:33 

Ciutats Preu (pessetes/m3)

Nou grans ciutats d'Anglaterra 186 0,135

Nou grans ciutats d'Holanda 122 0,189

Nou grans ciutats d'Alemanya 76 0,25

París 117 0,276

Barcelona 75 0,245

Cadis 73 0,189

Madrid 21 0,178

València 34 0,243
Sevilla 39 0,173

CONSUM I PREU DEL GAS A ESPANYA I D'ALTRES PAÏSOS EUROPEUS A L'ANY 1901.

Consum anual (m3 per 

habitant)

 

Tan sols els consums de Barcelona i Cadis tenien uns nivells comparables a les 

ciutats alemanyes. La causa de la diferència de consum entre les ciutats europeus 

no la podem atribuir, amb excepció d’Anglaterra, al preu del m3 de gas perquè la 

disparitat de preus no era excessivament marcada. La influència d’aquests preus 

en el consum de gas per habitant s’ha de buscar en la desigualtat dels nivells de 

renda entre Espanya i la resta de països, què clarament perjudicava l’expansió de 

la indústria gasista espanyola. També, el fet que els altres països, al nord 

d’Espanya, amb condicions climàtiques més fredes ja tinguessin consolidats els 

sistemes de calefacció de gas, va crear una major distància en el consum. Amb 

aquestes condicions i una dèbil demanda de gas per part dels ciutadans espanyols, 

va ser impossible que a Espanya - a Catalunya la distància amb Europa no va ser 

tan àmplia - s’arribés a tenir una indústria del gas a nivell d’altres països europeus, 

                                            
33

 SUDRIA, Carles: Notas sobre la implantación y el desarrollo de la industria del gas en España, 1840-1901. 
Pàg.: 109. 
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tant a nivell de producció com en nombre de fàbriques.34 A més, també va afectar, 

d’una manera clara el preu de l’hulla a peu de fàbrica perquè Espanya n’era un país 

importador, en els costos de producció i on tenien un clar avantatge els països 

productors com Anglaterra i Alemanya. La situació de Gas Reusense, com la de la 

resta d’empreses del sector, era d’un cert estacament dels beneficis des de feia 

anys degut al limitat poder adquisitiu dels reusencs i que els preus, tot i que eren 

tant o més elevats que els preus d’altres ciutats europees, no superaven els costos 

amb un marge suficient de guany. Un problema essencial que va frenar l’expansió 

d’aquesta energia a les ciutats espanyoles va ser la debilitat de la demanda, en els 

llocs en què aquesta demanda, Barcelona de forma quasi única, es va mantenir a 

nivells europeus, la indústria del gas es va assentar i va tenir un desenvolupament 

normal. Però, els avenços tècnics en el mercat domèstic feien preveure que la 

situació podia canviar, només sols es tractava de què es consumís gas en el màxim 

nombre d’habitatges possibles, encara que l’experiència de l’enllumenat particular 

no hagués estat plenament satisfactòria. Però a pesar  de l’expansió del gas de 

consum domèstic per la ciutat de Reus, aquestes xifres de consum eren, a l’any 

1947, encara molt baixes, 34 m3 per habitant i any. 

 

L’enllumenat particular de gas va entrar a les llars reusenques al mateix temps que 

l’enllumenat públic s’estenia per Reus. No va ser un producte a l’abast de totes les 

llars per culpa del seu cost, tant de la instal·lació com del preu del fluid. Aquest 

inconvenient no es va superar mai i l’electricitat, tan sols unes dècades desprès, va 

substituir l’enllumenat particular de gas, i durant les primeres dècades del segle XX 

es va estendre a gairebé la totalitat dels habitatges, dels comerços i de les 

indústries, gràcies, al canvi dels llums d’arc elèctric pel llum elèctric 

d’incandescència, que havia perfeccionat Edison. L’ambició del gas, es va limitar a 

substituir a l’oli i l’espelma i unes dècades més tard de la seva implantació, es va 
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 Ídem. Pàg.: 110. 
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trobar de cara amb les fonts lluminoses més potents de l’electricitat.35 

L’enllumenat particular de gas tenia mig segle d’història a Reus, però  es va veure 

forçat a una transformació radical, com va passar en totes les ciutats amb gas, i 

amb l’aplicació de la incandescència es va aconseguir augmentar la potència 

lluminosa de les seves làmpades mentre reduïa considerablement el consum de 

gas. Amb això, l’enllumenat de gas va posar fre temporalment, a l’elèctric i 

l’element principal que ho va propiciar va ser el bec Auer, creat l’any 1885, el qual 

es va convertir en un element realment pràctic a partir de 1892, malgrat que a 

Reus es va aplicar de forma general una dècada més tard.36 Però mentre no va 

arribar aquest moment, l’enllumenat particular de gas va ser l’única novetat 

lumínica del segle XIX i el seu prestigi molt elevat. El consum particular de gas a 

Reus es va iniciar a partir de les demandes d’enllumenat de l’Ajuntament. A l’Acta 

municipal de la sessió celebrada pel consistori reusenc el 3 de febrer de 1855, a 

proposta dels regidors, es va acordar que l’enllumenat de les Cases Consistorials 

fos mitjançant gas. L’Ajuntament va comprar els aparells i va examinar l’import 

d’una esfera transparent per al rellotge de la Casa Consistorial. Es podria dir que 

aquest va ser el primer client particular de Gas Reusense.37 Un client particular 

privilegiat perquè, al mateix temps, era la part atorgant de la concessió pel 

subministrament de gas, públic i privat, a la ciutat de Reus. 

 

Molt aviat alguns veïns, comerços i indústries de Reus es van incorporar a la nova 

tecnologia de l’enllumenat de gas i es van convertir en clients de l’empresa 

subministradora. Com acostuma a passar en totes les empreses de serveis, la 

relació subministrador–usuari del gas va tenir els seus problemes, bàsicament a 

l’inici de la seva implantació a Reus. Les queixes dels abonats, l’any 1858, - abans 

                                            
35

 “(...) Sólo la entrada de la electricidad en el mercado, a finales de los años 1870, haría que los empresarios 
gasistas se diesen cuenta de que sin innovaciones que facilitasen el uso del gas, la electricidad les tomaría 
muy pronto la delantera. Cosa muy distinta era la iluminación de fábricas y lugares que debían contar con 
mayor ventilación, en cuyo caso, el problema del enrarecimiento del aire debía ser menor y en donde las 
cuestiones estéticas no eran primordiales. (...)” ARROYO, Mercedes: Gas en todos los pisos… 
36

 AGN: Exposition Colletive de l’Industrie du Gaz. En 1900. Pàg.: 69-72. 
37

 AHCR: Actes Municipals. Any 1854-1855. Foli 204.  
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també ni van haver – eren sobre la qualitat del gas perquè van comprovar que 

tenien una llum inferior quan el consum era el mateix.38 Aquestes protestes eren 

més comprensibles si es té en compte que el gas era un producte energètic car. 

Després, per tal de solucionar aquests conflictes, es va proposar el nomenament 

d’un enginyer “intel·ligent” per a cadascuna de las parts, què devien aportar 

solucions als litigis que es presentessin.39 Però, de totes maneres l’enllumenat a 

gas, tant el públic com el privat, va canviar el paisatge de la ciutat tot convertint els 

espais foscos en llocs que semblaven destil·lar vida. 

 
Foto CIMIR: Il·luminació a gas del cafè situat a la plaça de Prim i que feia cantonada amb els carrers de  

Sant Joan i de Sant Llorenç. La il·luminació dels porxos amb fanals a gas penjats. Any 1888-89.  
 

Alhora que la il·luminació de les llars reusenques es va realitzar amb gas, les 

entitats de la ciutat també van adoptar aquesta innovació per tal de gaudir dels 

seus avantatges lumínics. Així es va il·luminar amb gas el local que la Societat 

Recreativa El Círculo – constituïda el 1852 - havia ofert a tots els comerciants, 

colliters i corredors de Reus i la comarca, perquè poguessin celebrar el mercat 
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 AHCR: Actes Municipals. Any 1858-1861. Foli 97 i 118.  
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setmanal dels dilluns.40 Al Diario de Reus, del 22 de gener de 1861, es parla d’una 

solemne inauguració.41 “(...) Magnífico era el cuadro que presentaba anoche el 

“Gran Salón Filarmónico” en el baile concierto que dieron algunos jóvenes de la 

sociedad “Centro de Lectura”. (...) Todo este cuadro estaba animado por la clara 

luz de gas en infinidad de mecheros distribuidos en varios aparatos. Además, 

pendían del techo 18 arañas, que con sus oscilantes cristales irradiados por más de 

cien bujías completaban el alumbrado, y daban animación al conjunto del cuadro. 

(...)” La il·luminació de gas no es va utilitzar només per a locals d’oci i de cert 

prestigi, sinó que es va generalitzar en altres tipus d’edificis de caràcter col·lectiu 

com les fàbriques, les estacions de tren de creació recent i les institucions culturals 

com l’Escuela de Artes e Industrias de Reus.42 Així, l’any 1862, es van acabar els 

treballs de la canalització de gas que anava des de la plaça dels Quarters a la futura 

estació de ferrocarril de Reus a Montblanc per tal d’il·luminar-la.43 Dins d’aquest 

procés també es van il·luminar el Quarter i els seus pavellons.44 Però, altres tipus 

d’enllumenat volien prendre protagonisme al gas, l’any 1862, es va proposar la 

il·luminació dels Jardins d’Euterpe mitjançant l’enllumenat per mitjà del “Solustre”. 

Va ser un cas aïllat que molt aviat va necessitar d’un enllumenat públic de gas als 

voltants de l’entitat.45 El nou sistema no va reeixir i la il·luminació de gas va 

continuar amb el seu bon crèdit. L’any 1863, es va instal·lar un enllumenat 

particular de gas a la societat El Alba amb “abundants aranyes i becs de gas”.46  

 

 

                                                                                                                                    
39

 Ídem.: Foli 128.  
40

 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985,... Pàg.: 17. 
41

 A aquesta inauguració van acudir unes 1.500 persones de totes les classes que es confonien en mig de les 
autoritats civils i militars. FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom II. Pàg.: 148. 
42

 AHCR: Llibre de despeses d’energia elèctrica, gas i carbó, 1896-1936. Pàg.: 100. 
43

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom II. Pàg.: 200.  
44

 Ídem. Tom VIII. Pàg.: 36. 
45

 Ídem. Pàgs.: 315-317 i AHCR: Actes Municipals. Anys 1862–1865. Reus, 22 i 29 de maig de 1863. Foli 175 i 
183. 
46

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860... Tom III. Pàg.: 80. 
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Fotos CIMIR: Societat El Círculo a l’any 1909. Diversos tipus de llums de gas.  
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L’enllumenat de gas també va estar present a les millors botigues de Reus, com a 

símbol de distinció i el carrer de Monterols en va ser un bon exemple. Era el carrer 

comercial per excel·lència, amb luxoses botigues guarnides amb gust i riquesa.47 

“(...) Montadas a la moderna donde la luz de gas, sobre todo de noche, realza los 

objetos expuestos en sus lujosos aparadores (...) todo el aspecto de una calle de 

capital de primer orden. (...)” De fet, la il·luminació a gas de les botigues no deixava 

de ser un baròmetre de la situació econòmica de la ciutat:48 “(...) La extremada 

pobreza de no pocas tiendas reusenses fue desapareciendo en 1872, comenzando a 

preocuparse no pocos detallistas de iluminar con gas sus tiendas, y presentar los 

escaparates lo más lujosamente posible dentro sus disponibilidades. (...)” Però el 

funcionament del gas en aquests establiments comercials i d’oci també rebia les 

crítiques per la seva falta d’intensitat, produïdes per una producció i distribució 

defectuosa:49 “(...) En el teatro se fuma a cuerpo descubierto en la cazuela y en 

algunos palcos, regalando  así a los concurrentes una atmósfera tan poco 

agradable y espesa, que a veces oscurece algún tanto el alumbrado de gas, que el 

pobrecito está en un estado tan alarmante, que debe llamar la atención de quien 

corresponda, pues según noticias padece de tisis como así lo demuestra sus estado 

pálido y delicado. (...)” També era criticable, l’any 1865, l’enllumenat de gas del 

Teatre Principal.50 Però, a pesar de les crítiques no deixava de representar un 

element de distinció i un símbol lumínic de l’avenç d’una època que havia deixat 

enrere una certa atmosfera rural que tenia la ciutat. L’enllumenat a gas 

conjuntament amb els altres avenços tecnològics de finals del segle XIX, com el 

ferrocarril, el telègraf i el telèfon a més, dels canvis culturals que van afectar a 

l’arquitectura de la ciutat, van incorporar a la ciutat al segle XX. 

 

                                            
47

 Ídem. Pàg.: 253. 
48

 Ídem. Tom VI. Pàg.: 82. 
49

 Ídem. Pàg.: 109. 
50

 “(...) son generales las quejas que oímos todos los días en el teatro, sobre la escasa luz que despiden los 
mecheros de gas, y nos hacemos ecos de ellas porque participamos además e la opinión que creen, que la 
débil iluminación que ha habido constantemente en esta temporada no corresponde a nuestro teatro, ni se 
aviene tampoco con las mejorar llevadas a cabo por la empresa y junta de beneficencia. (...)” Diario de Reus, 
13 de gener de 1865 i FORT, Jaume: Anales de 1860... Tomo IV. Anys 1865-1867. Pàg.: 82. 
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Foto CIMIR: La botiga de Ramon Morera al carrer de Monterols, l’any 1898. 

A l’entrada de la botiga es veu una làmpada de gas. 

 

 
Foto CIMIR: Cafè Bol d’Or a la plaça de Prim. Any 1900.  
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L’any 1867, Gas Reusense va baixar el preu de l’enllumenat particular, perquè es 

pretenia que el seu producte fos més competitiu. La rebaixa del preu va ser 

possible, perquè el cost del carbó es va mantenir estable, durant tota aquesta 

dècada, amb uns preus que feien rendible la producció i perquè l’augment del 

consum havia ajustat l’oferta i la demanda, la qual cosa va afavorir la rendibilitat 

de la producció. La marxa regular de l’empresa, també, va beneficiar la baixada del 

preu que va passar dels 75 maravedís m3 a 65. Aquest nou preu es va comunicar 

als abonats de la manera següent:51 “(...) La sociedad Gas Reusense ha resuelto la 

supresión del cobro de los dos reales mensuales, que bajo la denominación de 

espita, satisfacían los abonados; y por cuya percepción, las compañías de 

alumbrado por gas, tienen la obligación de conservar en buen estado los ramales y 

contadores de sus abonados, y la rebaja en el precio del gas de diez maravedices 

por metro cúbico. 

A contar, pues, desde 1 del próximo abril, el precio a que esta sociedad venderá el 

gas, será el de 65 maravedices el metro, viniendo como hasta ahora, a cargo de la 

referida sociedad, la conservación de los ramales y de los contadores, pero sin 

estipendio alguno. 

Al hablar de precios de gas, es indispensable referirlos a sus títulos o riqueza 

lumínica; pues no es su volumen la parte útil, sino la riqueza en luz que un volumen 

dado contenga, de ahí la lógica de que un gas vendido a un precio 

considerablemente menor que otro, puede ser efectiva y considerablemente más 

caro; pues para producir con el gas barato igual efecto luminoso al producido por 

el gas de más precio, es indispensable consumir de aquel mucha mayor cantidad o 

volumen. 

Esta sociedad que ha tenido la satisfacción de haber expendido el gas con un título 

de luz que escasamente tiene igual en las poblaciones alumbradas por este fluido; y 

que lo expende libre de toda condición antihigiénica por su más completa 

purificación, la tiene también hoy en ser la primera que, en poblaciones del orden 
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 Ídem. Pàgs.: 311-313. 
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de la nuestra, en que las cantidades de gas anualmente consumidas alcanzan una 

cifra escasa, habrá hecho en el precio del gas la primera e importante rebaja del 

13’33 por 100, y la anual de reales 24 que se pagaba por concepto de espita. 

Esta sociedad ha aprovechado para la mencionada rebaja, el momento en que la 

marcha regular de la industria que constituye, proporciona un resultado 

compensador a su capital, expuesto a los conocido vaivenes de esta industria. 

Esta sociedad desea vivamente que las circunstancias futuras, no solamente la 

consientan vender el gas con la rebaja anunciada, sino procurarla aún mayor a sus 

abonados. (...)” L’Ajuntament intentaria que aquesta rebaixa es fes extensiva a 

l’enllumenat públic, la qual cosa, en un primer moment, no aconseguiria.  

 

A pesar de la rebaixa del preu del gas en el consum privat, les queixes sobre la 

qualitat del fluït subministrat no cessaven i els abonats particulars amenaçaren a 

Gas Reusense amb donar-se de baixa:52 “(...) En alumbrado público, el gas sería 

detestable en el año 1868, a juzgar por la siguiente gacetilla de “Diario” del día 19 

de Noviembre. 

“ En el presente número va continuado un remitido de varios consumidores 

particulares de gas en el cual se quejan de la escasa intensidad que se nota de 

algunos días a esta parte en las luces de dicho fluido.  

Idéntico achaque se echa de ver en los faroles del alumbrado público, que más bien 

que por la brillante y genuina luz del gas se tornarían por míseras candilejas de 

aceite. 

Tan débil es la luz que despiden al tener que luchar sus reflejos con el ennegrecido y 

fangoso piso de la vía pública en estos días lluviosos. 

No creemos a la empresa tan reñida con sus intereses, para que deje de atender 

como es debido las reclamaciones que la mala calidad del fluido, suscita, y 

esperamos que mirando por sus verdaderos intereses, procurará poner el debido 

remedio.” 

                                            
52

 Ídem. Tom V. Any 1868. Pàg.: 211-212. 
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Copiamos a continuación el remetido en cuestión, firmado por “Varios 

consumidores de gas”: 

“Es tan escasa la potencia lumínica que de algún tiempo a esta parte notamos en 

las luces de gas que como consumidores particulares venimos gastando, que 

creemos ya excusado guardar silencio y manifestar, que si no se pone en breve el 

debido remedio a una falta tan notable, nos veremos obligados a ponerlo nosotros 

y de ello no podrá quejarse la empresa, pues anticipadamente damos nuestra 

queja para que al optar por otra clase de alumbrado, no pueda achacársenos de 

haberlo hecho sin motivo. (...)” Les queixes i les amenaces tenien un valor 

determinat perquè ningú volia tornar a altres sistemes d’enllumenat molt més 

precaris i antics que produïen una llum de menor intensitat i amb una continuïtat 

limitada. A més, l’opció elèctrica era encara una quimera. El gas era un producte 

energètic sòlid en continua expansió entre els abonats particulars en la dècada 

dels 70 del segle XIX:53 “(...) Gas Reusense.- Siguió realizando prósperos negocios, 

repartiendo a sus accionistas buenos dividendos, que la comodidad de tener gas se 

fue extendiendo en la casi totalidad de establecimientos, por modestos que fueran 

y aun en bastantes pisos de escasa importancia. (...)” La industria també va utilitzar 

la il·luminació de gas en les seves factories. Aquesta innovació va allargar els 

horaris de treball i per tant va incrementar els beneficis.54 

 

                                            
53

 Ídem. Tom VI. Anys 1870-1879. Pàg.: 167. 
54

 La societat Manufacturera de Algodón va il·luminar amb gas les seves dependències, i l’any 1868, va 
sol·licitar un canvi de la canonada de gas, des de la meitat del carrer de la Creu Vermella fins a la fàbrica, 
per un augment de consum de la maquinària de la fàbrica, en un moment que el seu enllumenat ja era 
escàs per la insuficiència del diàmetre de la canonada que conduïa el fluid a l’establiment. AHCR: Expedients 
d’obres. Fomento, any 1868. Canvi de canonades de gas per Manufacturas de Algodón. 
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Foto CIMIR: Sala de la Manufacturera del Algodón amb una il·luminació completa. Any 1909. 

 

Una mostra del creixement del consum i dels abonats va ser que locals de tot tipus 

van requerir el servei d’il·luminació a gas. L’any 1876, es va obrir una capella 

Protestant al carreró de la Sang que es va il·luminar amb gas.55 També, els locals es 

van adequar tecnològicament i es van instal·lar nous aparells per a gas con succeí, 

l’any 1877, a la societat El Olimpo56 i l’any 1885 a la perruqueria Soronellas.57 Aviat 

van aparèixer, entre 1879 i 1880, les primeres notícies sobre l’enllumenat elèctric i 

les seves prestacions però no va ser fins dues dècades després que es va convertir 

en un competidor feroç per a l’enllumenat de gas. Mentre el gas era un element 

de distinció, de tal manera que també va ser un element important, en la 

inauguració l’any 1882, del Teatre Fortuny:58 “(...) La iluminación de la sala está 
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 Es celebrà el 4 de maig la primera conferència pública a càrrec d’un pastor protestant. A la festa 
evangèlica, que seria la primera que es celebrà a la província, fa acudir molta gent. Els catòlics 
aconseguirien que el govern manés tancar la capella, però des de Madrid ordenaren la seva reobertura 
davant l’aplaudiment dels molts obrers i nens que acudien a les funcions protestants. FORT, Jaume: Anales 
de 1860... Tom VI. Anys 1870-1879. Pàg.: 269. 
56

 Ídem. Pàg.: 288. 
57

 Ídem. Tom VII. Pàg.: 194. 
58

  El 16 de novembre es realitzà la festa inaugural del Teatre Fortuny amb la representació de la òpera 
Faust. Ídem. Pàg.: 90 i 92. 
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integrada de 37 aparatos de gas dorados, con 111 lámparas de gas, con artísticos 

globos de cristal (...)” 

 

   
Fotos CIMIR: Sala de ball Olimpo al Palau Bofarull, la primera foto realitzada el 1900, la làmpada és de gas. 

En la segona foto, captada al voltant de l’any 1909, el canvi tecnològic en la làmpada es evident. 

 
La progressiva disminució del preu del gas va afavorir la generalització del consum 

particular a Reus. Entre els anys 1867 i 1887, el preu va baixar en un 50 %.59 El 

1887, el preu es va establir en 25 cèntims de pesseta el metre cúbic. En menys de 

25 anys, el gas s’havia convertit en una energia, respecte els sistemes tradicionals, 

molt més assequible i competitiva.60 La política de preus no va ser l’única mesura 

que es va adoptar per incrementar els abonats particulars, perquè l’any 1888, Gas 

Reusense va oferir col·locar gratis les canonades a tothom que volgués dotar a les 

                                            
59

 El preu el 1854 era de 75 maravedís el metre cúbic, el 1867 de 65 maravedís, el 1885 de 36 cèntims de 
pesseta, el 1886 de 32 cèntims i el 1887, amb la nova contracta, de 25 cèntims. FORT, Jaume: Anales de 
Reus desde 1860 hasta nuestros días. 
60

 El Centre de Lectura, el 1898, en un article de la seva pròpia revista, descriu les característiques de 
l’edifici que l’acull, fent referència a la il·luminació a gas: “(...) estando iluminados los jardines con profusión 
de luces de gas, todo lo cual hace que en noches de fiesta aparezcan dichos jardines presentando un aspecto 
encantador y fantástico.(...)” Revista l’Eco del Centro de Lectura. Núm.: 57. Reus, 1 de maig de 1898. Pàg.: 6. 
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seves cases de gas.61 En aquest descens en els preus, també, va tenir a veure 

l’entrada en funcionament, el 1875, del ferrocarril que va traslladar l’hulla des dels 

ports de Tarragona i Barcelona amb una significativa millora en els costos de 

transport de la matèria primera. L’enllumenat particular de gas, amb l’electricitat a 

l’esquena, encara era l’opció elegida per molts locals de caràcter públic. El cas 

paradigmàtic d’aquesta situació va ser el projecte, que es va crear entre els anys 

1883 i 1894, del nou Escorxador62 que s’havia de construir més enllà del passeig de 

Sunyer i que proposava una il·luminació a gas de les seves dependències.63 Després 

l’any 1898, es va il·luminar amb gas el Frontón Reusense. Un any abans, s’havia 

aprovat la il·luminació amb gas del Manicomi Provincial, que hauria d’eliminar 

l’enllumenat d’oli existent. L’any 1900, es va acordar la il·luminació amb gas dels 

burots, en detriment de l’electricitat, gràcies al poder de calefacció del gas i a la 

baixa diferència de cost entre ambdues energies.64  

 

 
AHCR: Secció E-F del projecte del nou Escorxador de Reus. Any 1892.

65
 

 

                                            
61

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 hasta nuestros días. Tom IV. Pàg.: 286. 
62

 L’antic escorxador estava situat al final del carrer de Sant Llorenç i l’inici del camí de Riudoms davant de la 
Fabril Algodonera. També confluïen amb ell, els carrers del Sol i de Sant Pancraç i la plaça dels Rentadors. 
AHCR: Escorxador. Projecte de l’edificació i de la tanca. Anys 1883-1894. 
63

 L’enllumenat a gas plantejat al projecte constava de 4 llums a la sala general de matança de porcs, 2 llums 
a la sala d’esbudellar, 1 llum a la bàscula i 2 llums al pati per facilitar l’entrada i la sortida dels treballadors 
de l’escorxador. Ídem. 
64

 AHCR: Actes Municipals. Any 1900. 26 d’octubre i 11 de novembre. Folis 411-413 i 437. 
65

 Els tres plànols següents formen part del projecte del nou escorxador. AHCR: Escorxador. Projectes de 
l’edificació i de la tanca. Anys 1883-1894. 
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AHCR: Plànol de la façana de la sala general del nou Escorxador. Any 1889. 

 

 
Foto CIMIR: Sala nou Escorxador. 
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Foto CIMIR: Façana de l’Escorxador nou, any 1900. En la part superior esquerra de l’edifici es veu un suport 

dels cables elèctrics. 
 

 
AHCR: Plànol de l’entrada i la reixa del nou Escorxador, on es  

poden veure els dos fanals de gas previstos. Any 1889. 
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En poc temps, com ja es vaticinava, l’electricitat es va convertir en un fort 

competidor. Així, l’any 1900, es va aprovar l’enllumenat per electricitat del nou 

Escorxador públic i es va eliminar l’enllumenat de gasolina existent66 i la 

substitució de l’enllumenat de gas per l’electricitat, a les dependències de la Casa 

municipal;67 l’any 1901, es van destinar 250 pessetes per a la instal·lació de 

l’enllumenat elèctric a l’ermita de la Misericòrdia.68 En alguns casos, aquesta 

tendència a l’entrada de l’enllumenat elèctric no va afectar, en principi, a Gas 

Reusense, perquè aquesta empresa també va ser l’encarregada, en alguns casos, 

del subministrament elèctric. En el cas del nou escorxador, Gas Reusense es va 

negar a il·luminar-lo elèctricament i va adduir que no podia accedir a les peticions 

del consistori reusenc. Amb tota seguretat, aquesta negativa va ser perquè el 

projecte del nou escorxador s’havia plantejat amb una il·luminació de gas.69 

Aleshores, la il·luminació elèctrica, rebutjada per Gas Reusense, la va assumir de 

l’Electra Reusense que va instal·lar 25 llums.70 Malgrat tot, la il·luminació elèctrica 

de l’Escorxador municipal va fracassar per les deficiències observades a l’hora de 

realitzar els treballs de matança, i per tant l’any 1904, es va aprovar el canvi a un 

enllumenat de gas.71 

                                            
66

 En l’informe de l’arquitecte municipal es diu que els treballadors de l’escorxador es decantaven per la 
il·luminació a gas al contrari del que decidiria posteriorment l’Ajuntament. L’enllumenat elèctric seria 
concedit a Gas Reusense. AHCR: Actes Municipals. Any 1900. 7 i 28 de setembre. Folis 350-352 i 380-381 i 
Diario de Reus, 13 d’octubre de 1900. 
67

 Les dependències de la Casa municipal s’il·luminarien amb electricitat amb un preu de 120 pessetes 
mensuals, que era un preu inferior al que es pagava per l’enllumenat a gas. “(...) Condiciones particulares = 
1ª La instalación constará de 24 lámparas de 5 bugías, 17 de 10 y 12 de 15, que instalará gratuitamente la 
“Electra Reusense” quedando siempre de su propiedad.= 2ª Serán de cuenta del Excmo. Ayuntamiento los 
aparatos accesorios como tulipas, globos, brazos y porta-tulipas, etc. y también las bugías eléctricas de 
porcelana que se colocarán en el aparato del Salón de Sesiones (compuesto por 30 lámparas) en sustitución 
de los actuales mecheros de gas, siendo de 4 pesetas el coste de cada uno. = 3ª Por el consumo del fluido 
eléctrico el Excmo. Ayuntamiento satisfará mensualmente la cantidad de ciento veinte pesetas comprendido 
en este precio los dos arcos pequeños existentes, más otros dos de 500 bugías cada uno que se instalarán 
uno en el vestíbulo y otro en la escalera. = 4ª El abono se hace por cuatro años (...)” AHCR: Actes Municipals. 
Any 1900. Folis 236-237. 
68

 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 hasta nuestros días. Tom VIII. Pàg.: 220. 
69

 AHCR: Actes Municipals. Any 1900. 12 d’octubre. Folis 395 i 396. 
70

 AHCR: Escorxador. Projectes de l’edificació i de la tanca. Anys 1883-1894. 
71

 Mentre s’efectuava el canvi d’il·luminació funcionaven 4 làmpades de gas d’acetilè per garantir la 
perfecta inspecció dels treballs de l’escorxador i com a benefici per a la salut pública. Ídem. Any 1904. 
Reus,16 de desembre. Foli 477. 
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AHCR: Contracte de subministrament per l’enllumenat 

l’elèctric de  l’Escorxador. Signat el 15 d’octubre de 1900. 
 

Amb l’electricitat instal·lada a Reus i amb més novetats, en les aplicacions del gas, 

es va inaugurar el 19 de setembre de 1901, el Teatro – Circo, que era un teatre 

d’estiu construït per El Círcol, una associació on s’aglutinava la societat benestant i 

l’aristocràcia de Reus.72 La il·luminació d’aquest teatre d’estiu va ser mixta. Estava 

il·luminat per gas, amb becs Auer, la platea i el pati de butaques, mitjançant 

canelobres de 6 globus cadascun.73 L’exterior del teatre es va il·luminar amb 

electricitat i es van col·locar 4 arcs voltaics de gran potència. L’any 1902, es va 

                                            
72

 “ El Teatro – Circo” estava composat per 420 butaques; 20 llotges en el pati, 6 en el primer pis, després un 
gran nombre de cadires circulars, seients fixes, i graderia per el públic. També comptava amb un Cafè 
contigu al teatre. L’Arquitecte va ser Pere Caselles Tarrats. Diari de Reus. Divendres, 20 de setembre de 
1901. 
73

 “(...) Los aparatos de gas son de los señores Costa y Pomés de Barcelona, habiendo verificado la 
instalación de los mismos y la colocación de cañerías, la sociedad “Gas Reusense” por medio del lampista D. 
Tomás Sans. (...)” Ídem.  



 13. El consum domèstic i comercial. Pàgina 754

il·luminar amb gas el rètol anunciador del teatre.74 La convivència del dos sistemes 

d’enllumenat va ser una realitat durant un cert temps, però aviat va ser evident 

que l’electricitat avançaria en detriment del gas i edificis simbòlics, com l’església 

de Sant Pere l’any 1909, van adoptar l’electricitat com a sistema.75 

 
Foto CIMIR: Platea del teatre Circo. Es veuen dos llums elèctrics penjant i els llums de gas adossats a les 

llotges del primer pis. Any 1902. 
 

 
AHCR: Plànol del projecte del teatre d’estiu Circo. Any 1898. 

                                            
74

 AHCR: Actes Municipals. Any 1902. 30 d’abril. Foli 203 i Diario de Reus, 19 de març de 1912. 
75

 “(...) El Jueves Santo se inauguró en la Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol el alumbrado eléctrico 
instalado por la sociedad Electra Reusense en las arañas de la nave central del templo, produciéndose un 
efecto verdaderamente sorprendente la bien distribuida profusión de lámparas. (...)” Diario de Reus, 10 
d’abril de 1909. 
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Foto CIMIR: El Teatro Circo, l’any 1902. 

 
L’electricitat, no obstant, també va patir greus inconvenients per convertir-se en 

una energia per a l’enllumenat fiable i constant. Les deficiències de l’enllumenat 

eren habituals i l’enllumenat de gas es presentava, en certs llocs, com el sistema 

de reserva.76 El problemes de l’electricitat i les innovacions de l’enllumenat de gas, 

van fer que en alguns casos la substitució del gas per l’electricitat es convertís en 

una equivocació i s’hagués de fer marxa enrere com va passar el 1901, un any 

després de la instal·lació elèctrica de les dependències de la Casa Municipal.77 Uns 

                                            
76

 “(...) Ayer noche se notó una interrupción en el alumbrado eléctrico de la parte alta de esta ciudad, a 
causa de un desperfecto sufrido en uno de los cables conductores de la fuerza. Muchos edificios quedaron a 
oscuras, entre ellos el Teatro Circo, en donde se celebraba una función de variedades, cuya representación 
no se suprimió por haber sido encendidas las luces de gas. (...)” Ídem. 26 de maig de 1909. 
77

 "(...) Dase cuenta acto seguido de un dictamen de la Sección de Gobierno proponiendo la modificación del 
alumbrado de las dependencias de las Casas Consistoriales, que es del tenor siguiente: = Excmo. Señor = (...) 
para el cambio de alumbrado en las dependencias de la Casa Comunal a causa de resultar el mismo 
deficiente causando a la Corporación un gasto anual de 1.000 pesetas al que se gastaba anteriormente, ha 
acordado proponer a V.E. se sirva acordar lo siguiente = 1º Que se sustituya el actual sistema de alumbrado 
por medio de la electricidad en las dependencias Municipales exceptuando al Salón de ciento y el Despacho 
de la Alcaldía pero abandonando el sistema de base fija y tomándola por medio de contador que se instalará 
en la Casa Comunal conservando todo el material actual = 2º Que se establezca en las dependencias que la 
Sección estima necesario el alumbrado por medio de gas estableciendo mecheros "Auer" =3ª Suprimir los 
arcos voltaicos de la antesala del Salón de Ciento así como el de la escalera y el de la entrada de las Casas 
Consistoriales por las deficiencias que ofrece dicho alumbrado. = 4º Que las lámparas eléctricas del 
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quants mesos després, el mateix Alcalde, degut a les deficiències elèctriques que 

es van produir al Saló de Plens, va demanar un canvi del sistema d’enllumenat.78 

Però, també es van realitzar canvis en sentit invers, degut al cost del gas, així 

l’ajuntament de Reus va aprovar, l’any 1902, il·luminar amb electricitat els 

burots,79 però per culpa de la gran distància que es trobava el corrent elèctric, 

l’Electra Reusense es va negar a fer les instal·lacions, mentre que Gas Reusense va 

exigir un preu alt  per realitzar-les.80  

 
Foto CIMIR: Saló de Plens de l’Ajuntament el 1904. 

 

Una dècada després, l’any 1914, el subministrament elèctric a Reus, encara, no 

oferia les suficients garanties perquè se’ls pogués considerar com un sistema 

                                                                                                                                    
despacho de la Alcaldía se unan asimismo al contador general = Con estas modificaciones la Sección opina 
quedarán mejor y más regularmente alumbradas todas las dependencias, siendo la economía superior a las 
mil pesetas teniendo en cuenta que cuando se gastaba gas se usaban en la mayor parte de las dependencias 
Municipales mecheros circulares cuyo consumo disminuirá notablemente con el uso de mecheros "Auer" = 
(...) Reus 3 Octubre de 1901 (...)" AHCR: Actes Municipals. Any 1901. 4 d’octubre. Folis 351-352. 
78

 Ídem. Any 1902. 13 de juny. Foli 289. 
79

 Ídem. Actes Municipals 1902. 9 d’abril. Folis 164 i 165. 
80

 Ídem. 29 d’agost. Foli 376. 
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eficient i segur i les interrupcions elèctriques van sovintejar.81 Però el gas, també 

era objecte de crítiques, per part dels usuaris, pel seu subministrament irregular.82 

El debat sobre el millor sistema d’enllumenat va continuar durant bona part de la 

primera meitat del segle XX, malgrat que la llum de gas perdia terreny amb 

rapidesa. Però tot i així, aquest tipus d’enllumenat li va guanyar algunes batalles a 

l’electricitat, com va ser el projecte del Mercat de la Peixateria i les Carnisseries 

l’any 1916.83 

 

Altres aplicacions particulars del gas van entrar a les llars reusenques, poc després 

de la creació de les infraestructures. Així des d’un bon començament, els anys 60 

del segle XIX, l’enllumenat i la cuina de gas van estar presents a les llars 

reusenques, mentre que altres aplicacions com l’escalfament de l’aigua i la 

calefacció de gas van tardar més temps en normalitzar-se. La calefacció típica a 

Reus era el popular braser de carbó que produïa múltiples accidents, degut als 

incendis, les cremades i les intoxicacions per monòxid de carboni i a més 

presentava deficiències com un rendiment baix i poca radiació de calor d’aquest 

                                            
81

 “(...) Como nota impropia de la importancia de Reus, cabe mentar que aumentó, si cabe el pésimo servicio 
eléctrico de los canadienses, con sus interrupciones que dejaban a oscuras calles, cafés y centros de 
espectáculos alumbrados con electricidad. (...)” FORT, Jaume: Anales de Reus ... Tom IX. Pàg.: 414. 
82

 Diario de Reus, 7 de novembre de 1909. 
83

 “(...) La Comisión de Mercados que suscribe deseosa de dotar al Mercado de la Pescadería y Carnicerías de 
un alumbrado artificial, que a la par que reuniera buenas condiciones de distribución y ornato, fuera 
económico, hizo un concurso entre varios suministradores para poder escoger al que se considerara más 
conveniente.= Teniendo en cuenta que la iluminación de dicho edificio ha de subdividirse en tres clases o 
sea, servicio individual y servicio general, la Comisión  asesorada por el Arquitecto municipal ha resuelto 
alumbrar aquel mercado por medio del gas del Alumbrado; estableciendo los focos en la siguiente forma: 
= Cuarenta luces individuales para las mesas de carne con mechero Auer, a elección del Municipio nº 0 – NBI 
nº 3 –NBI nº 4: = Tres lámparas invertidas de 600 bujías cada una para la nave central, especialmente el 
espacio destinado a venta de pescado. = Tres candelabros centrales para la iluminación nocturna constante, 
como las del alumbrado público. = La Sociedad “Gas Reusense” se compromete a realizar la referida 
instalación por la cantidad total de 950 pesetas, con sujeción a las siguientes condiciones. = Utilización de 
todo el material actual que pueda ser aprovechado, colocando todo el resto la mencionada Compañía. = El 
gas consumido por dicho servicio en las mismas condiciones que el alumbrado público. = Teniendo en 
cuenta, pues, las anteriores condiciones la Comisión es de parecer y propone se acuerde: = 1º Que el 
alumbrado del Mercado llamado Pescadería i Carnicerías, se efectúe por medio de gas. = 2º Que el número 
de luces, sea las indicadas en el cuerpo del dictamen. = 3º Aceptar la oferta del “Gas Reusense” de fecha 10 
de Abril del corriente año, obrante en el expediente cuyas bases van transcritas en el presente dictamen. = 
4º Que teniendo en cuenta que dentro de poco tiempo se ha de efectuar la venta del pescado al anochecer, 
se interesa de la sociedad “Gas Reusense”, deje instalado el alumbrado central dentro del presente mes de 
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punt aïllat. Però tal com s’indica a la Història General de Reus84 a finals del segle 

XIX, els serveis públics estaven a les llars d’una forma minoritària: “(...) A les 

darreries del segle XIX les classes populars vivien en unes condicions d’habitabilitat 

deplorables i la primera causa n’era la pobresa. El subministrament de l’enllumenat 

i de l’aigua potable necessària per viure en unes condicions mínimes d’habitabilitat 

no era  pas  una  qüestió  de fàcil  solució per a les classes populars. (...) 

Si be el fogó de gas arribà a les cases benestants a les darreries del segle XIX, la 

immensa majoria d’habitatges seguí emprant durant algunes dècades més el foc 

de llenya, de carbó i sobretot el de clofolla, i l’anomenada cuina econòmica era un 

element habitual a la majoria de les llars de les classes populars. (...)” 

 
Foto CIMIR: Base de fanal de gas i obres de construcció de Cal Navàs. Any 1904. 

 
La generalització de les aplicacions energètiques a les llars es van iniciar amb 

l’arribada del segle XX. A Reus, el canvi de segle va ser una etapa de profundes 

                                                                                                                                    
Agosto, y el resto durante la primera quincena de Octubre, como máximo. = Reus 10 de Agosto de 1916 (...)” 
AHCR: Actes municipals any 1916. Reus, 11 d’agost de 1916. Foli 257.  
84

 ANGUERA, Pere, cood.: Història General de Reus. Una societat en ebullició 1800-1923. Volum III, 
Ajuntament de Reus, 2003. Pàg.: 225-226. 
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transformacions socials i econòmiques que van influir molt en la vida quotidiana. 

També va significar, com a les més importants ciutats de Catalunya, una autèntica 

revolució tecnològica en general i energètica en particular, però de manera 

especial per les classes benestants, de tal manera que els avenços tecnològics 

marcaren, encara més, les diferències entre pobres i rics, entre el món rural i el 

món urbà. Així la primera calefacció central instal·lada a Reus va ser la de casa 

Navàs, l’any 1901, però aquesta innovació va tardar unes dècades en estendre’s als 

altres grups socials ciutat.85 

 

Tot i que feia almenys tres dècades que les aplicacions domèstiques del gas no 

eren una novetat, l’ús del gas en les cuines i els escalfadors domèstics no estava 

massa estès les primeres dècades del XX, i la prova n’és a l’Exposició d’Hostaleria 

de Barcelona, l’any 1927, encara es mostraven aquests usos com innovacions, el 

que fa suposar que, efectivament, quedava molt de camí per recórrer fins la 

generalització del gas a les llars catalanes.86 La publicitat, en especial, la publicació 

de catàlegs industrials, va ser un suport important, durant el final del segle XIX i XX, 

per a l’expansió de les aplicacions domèstiques.87 Durant la primera meitat del 

                                            
85

 “(...) L’evolució de la societat comportà també l’aparició de nous costums. A l’arribada dels progressos 
tecnològics, amb l’aparició de nous aparells i materials, hi seguí un rigorós ordre classista. Els primers en 
adoptar-los foren els edificis públics, les empreses privades i algunes famílies benestants. Aquest és el cas, 
per exemple, de la calefacció central, que s’instal·la a cal Navàs, que es convertí en el primer habitatge de la 
ciutat que en gaudí, si bé la innovació, però, encara trigà més dècades a generalitzar-se. Després, l’ús dels 
nous enginys tecnològics es difongué entre les classes populars, no sense haver transcorregut abans un 
temps més o menys llarg. En aquest sentit, cal diferenciar entre els aparells existents a la ciutat al tombant 
de segle i la seva popularització la dècada dels anys deu i vint, període en què assoliren una expansió 
considerable el telèfon (...); el gramòfon (...); la màquina d’escriure (...); el cinematògraf (...); la ràdio (...); les 
cambres de bany (...); l’arribada de l’automòbil. (...) Ídem. Pàgs.: 234-235. 
86

 “(...) Todavía en 1927 se debía llamar la atención de los futuros usuarios de gas sobre cuestiones 
relacionadas con las instalaciones, sobre el diámetro de las tuberías, sobre la necesidad de instalar llaves de 
paso para cada uno de los aparatos, señal de que más de un incidente debía de haber sucedido por su falta. 
(...)" ARROYO, Mercedes: Gas en todos los pisos... 
87

 L’enllumenat dels habitatges amb gas va anar introduint-se en les llars lentament, les altres aplicacions 
domèstiques eren difícilment acceptades per la majoria. A finals del segle XIX i inicis del XX la publicitat 
tindria un paper rellevant en l’intent de donar a conèixer el gas com una energia d’elecció per a les llars. Es 
publicarien catàlegs industrials que mostraven al gas como l’energia d’elecció davant la irregularitat de 
altres combustibles que a més evitava la brutícia del carbó i els fums molestos. En la propaganda es parlava 
de que existia dificultats per trencar amb costums arrelats i que eren incertes les veus que parlaven sobre la 
perillositat del gas. En un d’aquests catàlegs industrials de finals del segle XIX, s’afirmava que Espanya no es 
desenvoluparia fins que no s’adoptés de manera generalitzada el gas en els habitatges, com succeïa a 
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segle XX, la publicació de llibres divulgatius sobre el món del gas, especialment 

fora d’Espanya, era un fet habitual i en ells, també, es difonien les aplicacions i els 

avantatges del gas com a resposta a l’existència d’un mercat domèstic que tenia 

un potencial extraordinari.88 A Reus, la publicitat energètica també va aparèixer, 

en els mitjans de difusió local en un moment de gran competència amb 

l’electricitat. A l’any 1907, en el Diario de Reus es va publicar anuncis sobre les 

noves aplicacions del gas, que feien referència concreta de les estufes 

econòmiques que aportaven molta calor per una despesa de 5 cèntims a la hora i 

sin la necessitat d’una instal·lació especial. L’electricitat també era present als 

mitjans de comunicació i presentava les seves aplicacions domèstiques com 

extraordinàries degut a la seva economia i les seves altes prestacions.89 Aquesta 

dificultat per entrar a les llars i el progressiu desenvolupament de l’electricitat en 

les aplicacions domèstiques, van fer que les empreses gasistes optessin per 

l’estratègia d’unir esforços i crear, també, empreses elèctriques com va esser el 

cas de La Catalana de Gas i, temporalment, el de Gas Reusense. Es buscaven noves 

concessions o l’ampliació de les existents, en un intent de portar l’energia a tot el 

                                                                                                                                    
Amèrica, Bèlgica, Anglaterra i Catalunya. Dins d’aquest procés de màrqueting també es feia referència a 
temes que tenien a veure amb la seguretat de les instal·lacions, el confort i la relació entre el rendiment i 
preu del gas. Ídem. 
88

 “(...) Referent a això, els avantatges resultants de la utilització del gas són els següents: Pels usos 
domèstics: Economia de treball, simplicitat. – No era necessari passar comandes, esperar el repartidor, la 
llenya, pujar el carbó, perdre espai a la llar per a emmagatzemar-lo, de supervisar i recarregar la llar. El gas 
té una disposició immediata, contínua; el seu encès és instantani, la seva calefacció molt ràpida. Neteja. - 
L'encès del gas no embruta. El combustió del gas no produeix ni sutge, ni fum, ni cendres. No hi ha 
recàrrega, no hi ha escòria. Flexibilitat, economia. - Flexibilitat incomparable de la calefacció al gas. L'encès i 
apagat són instantanis, el consum és proporcional i s’ajusta a les necessitats. Seguretat. – Cap risc d’incendi. 
Els riscos d’explosió i asfíxia poden ser evitats amb uns coneixements elementals de l’usuari. Rendiment, 
comoditat i conveniència. - Els gasos concentren la calor allí on és necessari i ho transmet o per radiació, o 
per convecció, o pels dos mètodes alhora. Garanteix la ventilació dels locals. La temperatura pot ser 
regulada automàticament per termòstat. Constància.- El gas crema sempre d’una manera correcta, siguin 
com siguin les condicions atmosfèriques. El gas és un producte oficialment controlat. 
Tals avantatges, tan preciosos actualment, on la vida domèstica està caracteritzada per l’absència de mà 
d’obra i el cansament diari, impliquen, per a la Indústria del Gas, la necessitat de practicar tarifes 
suficientment regressives per a incitar als consumidors a recórrer al gas per a la majoria de les seves 
necessitats domèstiques de calefacció.(...)” Text traduït del francés. AGN: LE CLÉZIO, Jacques: L’Industrie du 
Gaz. Presses Universitaires de France. París, 1947. Pàg.: 111-112. 
89

 “(...) La electricidad es susceptible de infinitas aplicaciones, a que no se llega por el precio excesivamente 
caro al que se paga el fluido.(…) Diario de Reus. Diumenge, 1 de desembre de 1907. 
En Bregenz funciona hace año y medio un horno eléctrico de cocer pan, que según la prensa profesional, 
está dando resultados excelentes. (...)” Ídem. 7 d’octubre de 1908. 
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territori urbà i així aconseguir captar la majoria del mercat energètic domèstic, 

comercial i industrial. Que les empreses gasistes entressin en el mercat elèctric, és 

el millor exemple de la importància que havia adquirit l’electricitat i les seves 

possibilitats de futur. Al segle XX, l’energia, es va convertir en un element bàsic per 

a la vida moderna i el desenvolupament industrial.   

 

Les primeres dècades del segle XX es van fer grans esforços per apropar el gas a les 

llars, ja no tant sols com un element elitista sinó també com un producte 

accessible a les llars obreres. Però tot l’esforç realitzat perquè el gas es consolidés, 

definitivament, en el mercat domèstic es va veure limitat per la Guerra Civil 

espanyola. La postguerra va accentuar encara més les dificultats, tot i que 

lentament el gas va entrar en les llars. L’any 1935, el consum particular i industrial 

de gas, a Reus, es volia estimular des de Gas Reusense amb la concessió de 

descomptes, dins de cada any, del 10, del 20 i del 30 % als abonats, que l’any 

anterior haguessin  fet consums superiors a 1.000; a 2.000; i a 3.000 metres cúbics 

respectivament.90 Es van crear estratègies per tal de competir amb l’electricitat 

que també volia entrar a les llars reusenques, com una energia per a la cocció 

d’aliments. 

 

Una dècada abans, l’any 1925, a nivell de l’estat, el consum estava dividit de la 

manera següent, de més a menys importància: el mercat domèstic representava ja 

el 77,97 % del total consumit, el gas per a l’enllumenat públic era el 16,39 %, el 

mercat industrial, encara feble, va consumir el 3,28 % i el gas per al consum propi 

representava el 2,36 % del gas consumit.91 En les llars espanyoles de les ciutats 

amb distribució de gas, aquest producte energètic era suficientment conegut i era 

una opció que es tenia en compte. Però, l’electricitat no havia parat, amb els seus 

intents per convertir-se en l’energia de referència de les llars reusenques, a l’igual 

                                            
90

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense. Any 1933. 
91

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1960. Publicat per 
el Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad. Pàg.: 20. 
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que a la resta de l’estat. Així, el mateix any 1925, es va organitzar, a Reus, 

l’Exposició d’Aplicacions de l’Electricitat en la Agricultura, instal·lada en l’Estació 

Enològica.92  

   
Fotos CIMIR: Exposició d’electricitat aplicada a l’agricultura. Estació Enològica a l’any 1925. 

 
Foto CIMIR: Interior de l’Estació Enològica i els diferents aparells elèctrics de l’Exposició. Any 1925. 

                                            
92

 FORT, Jaume: Sinopsis y Dietario Reusense del año 1925. Fulletó publicat en Heraldo de Reus a l’any 1935. 
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Després, entre el 27 de maig i el 15 de juny de 1933, es va tornar a celebrar, a 

Reus, l’Exposició d’Aplicacions de l’Electricitat a l’Agricultura i Fruits de la Terra, on 

es van incloure Sessions Extraordinàries de la cuina elèctrica dedicada a les 

senyores de Reus.93 Però la cocció d’aliments no va ser l’únic camp energètic, 

encara que si el que competia més directament amb el gas, on es va intentar 

establir perquè al mateix temps van aparèixer, amb força, al mercat els 

refrigeradors, les neveres i altres electrodomèstics, era l’inici del gran “boom” de 

les noves energies aplicades a la llar. El desenvolupament de les aplicacions 

domèstiques creixeria sense fi.  

 

La desaparició total del gas en favor de l’electricitat de l’enllumenat particular, va 

ser un fet incontestable i un procés ràpid perquè, l’any 1950, a Reus, el 98 % dels 

habitatges el posseïen.94 Però per contra, el gas va anar, poc a poc, amb la 

consolidació de les seves aplicacions principals: les cuines, la calefacció i l’aigua 

calenta sanitària. Del consum total de gas, l’any 1959, el 20 % aproximadament es 

va destinar a la calefacció dels habitatges de Reus.95 La pèrdua de l’enllumenat 

particular no va significar una tragèdia sense remei per al gas, perquè la vessant 

tèrmica com energia domèstica es va enfortir, gràcies a les seves característiques 

que la van fer una font de calor ràpida, segura i neta. Els abonats de Gas Reusense, 

l’any 1950, eren 2.922, i representaven un alt percentatge en la relació entre la 

població i els habitants de Reus.96 Si considerem que de mitjana en una llar 

reusenca hi podien viure unes 3,87 persones,97 obtenim la dada que unes 10.000 

persones a Reus podien gaudir dels avantatges del gas a casa seva: cuina, aigua 

                                            
93

 “(...) Continuant les exhibicions de la confecció de menjars amb la cuina elèctrica, en l’interior del teatre 
de les Exposicions, avui, en sessió extraordinària per a les senyores d’aquesta ciutat es confeccionaran 
davant el públic plats (...)” Foment. Diari portantveu de l’Esquerra Republicana de Catalunya a les 
comarques tarragonines. Dijous, 1 de juny de 1933. 
94

 DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg.: 128. 
95

 Aquesta percentatge està estret de l’augment de la producció de gas als mesos d’hivern. AGR: Llibre 
d’Actes de Gas Reusense 1953-1969. Volum I. Acta de 29 d’abril de 1960. Pàg.: 46. 
96

 AHT: Balanç Gas Reusense any 1950. 



 13. El consum domèstic i comercial. Pàgina 764

calenta o calefacció.98 Aquestes 10.000 persones representaven una tercera part 

de la població reusenca, que era de 35.950 persones. Aquests paràmetres d’accés 

a una energia com el gas encara haurien estat millor si tenim en compte que els 

abonats de Gas Reusense, l’any 1936, abans del conflicte bèl·lic, eren de 3.800 

abonats.99 Reus, en comparació amb les dades catalanes i espanyoles, no deixava 

de ser una ciutat amb uns paràmetres gasistes força bons, malgrat que es tractava 

d’una ciutat que havia quedat estancada a principis del segle XX, tant en l’aspecte 

demogràfic com en l’econòmic. El fet que Reus havia estat la segona ciutat en 

importància de Catalunya, durant els segles XVIII i XIX, havia quedat enrere. Les 

ciutats properes a Barcelona, com Sabadell, van créixer amb rapidesa i aviat la van 

sobrepassar. Altres ciutats com Tortosa i Lleida, durant la segona dècada del segle 

XX, eren ja més importants demogràficament que Reus mentre que la ciutat de 

Tarragona s’hi apropava.100 

 

Amb més detall veiem l’evolució del gas en el consum domèstic a Espanya, l’any 

1930, del gas produït, el 60,6 % el va consumir el mercat domèstic; l’any 1935, 

aquest percentatge es va incrementar fins al 66,1 %; l’any 1940, va significar el 

70,5 %; malgrat que l’any 1945, el consum domèstic va baixar fins al 65,3 %, sense 

cap mena de dubte com a conseqüència de l’augment del preu del gas per culpa 

de l’increment desmesurat del preu de les matèries primeres.101 El percentatge 

corresponent a l’any 1940, del consum domèstic es va incrementar respecte al 

percentatge d’abans de la Guerra, perquè durant els anys anteriors el consum de 

                                                                                                                                    
97

 Segons el INE els habitatges de Reus eres 9.290 i els habitants 35.950 el que fa que el ràtio fos de 3,87 
persones per vivenda. 
98

 Considerant que el 90 % dels abonats eren del mercat domèstic. 
99

 DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg.: 78. 
100

 Reus, el 1913, tenia 25.363 habitants i era, demogràficament la cinquena ciutat de Catalunya. La primera 
era, evidentment, Barcelona amb 587.411 habitants; li seguien Sabadell amb 28.125, Tortosa amb 28.097 i 
Lleida amb 25.531 habitants. Tarragona era la sisena ciutat amb 23.378 habitants mentre que Valls era la 
quinzena ciutat catalana amb 11.911 habitants. Anuari d’Estadística Social de Catalunya. Publicat pel Museu 
Social de Barcelona. Any II, 1913. Taller Gràfics d’Eduard Navàs. Reus, 1914.  
101 

Gas Reusense va adquirir el carbó, l’any 1935, a un preu la tona de 69 pessetes mentre que, el 1941, va 
comprar la tona a 219 pessetes. El preu del m

3
 de gas es venia, el 1935, a 0,45 pessetes i l’any 1941, a 0,99 
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l’enllumenat públic i el consum industrial van baixar per culpa dels bombardejos i 

de les restriccions municipals en la il·luminació de les ciutats, en el primer cas, i pel 

pràctic desmantellament del teixit industrial, en el segon cas. L’any 1945, el 

percentatge del consum domèstic va tornar a caure, per culpa d’una crisi amb els 

subministraments de matèries primeres, que es va patir l’any 1941, any en que la 

producció va descendir a valors del segle XIX, que va comportar que el preu del gas 

pogués a valors extraordinaris, i va fer que l’enllumenat públic gairebé no existís, 

perquè les arques municipals estaven buides, que es perdessin molts abonats 

domèstics i que, per tant, el percentatge de gas consumit per les indústries 

augmentés, donat que els metres cúbics de gas cremats per la indústria, 

pràcticament, s’havia mantingut respecte l’any 40, gràcies a la protecció estatal 

que es dedicava al sector industrial. A partir dels anys 50 del segle XX, tant la 

producció com el consum domèstic de gas es van incrementar molt, en especial, a 

partir dels anys 60, quan l’estabilitat econòmica, el subministrament de matèries 

primeres i la incorporació de la tecnologia estrangera va generar una major 

confiança en el futur del sector de gas i que va tenir com a punt d’inflexió el canvi 

tecnològic en el sistema de producció.  

 

El gas a Reus, durant la postguerra espanyola, va mantenir encara el prestigi 

anterior, i va continuar present a un nombre important de llars. Així, en la 

proporció entre nombre d’abonats i la població, veiem com la ciutat encara té un 

paràmetre molt interessant perquè se situava per damunt de ciutats tan 

importants com Madrid o València. El percentatge d’abonats respecte el nombre 

d’habitants de Reus era, l’any 1947, d’un 7,15 mentre que el de València era del 

6,5, el de Madrid del 3,6, el de Màlaga del 2,8 i el de Sevilla del 2,3.102 La 

consolidació del gas a les llars catalanes i reusenques es va convertir en un fet 

                                                                                                                                    
pessetes. A aquesta desproporció es tenia que afegir els problemes derivats, tant a Reus com a Espanya, 
d’una època de recessió i de carestia de vida sin precedents. AGN: Llibre inventari (1925-1949).

 

102
 Segons Gas Reusense, al 1947, hi havia 2.503 abonats a Reus i uns 35.000 habitants. VIDAL BURDILS, 

Francisco: La industria del Gas en España. Pàg.: 167. 
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desprès de la Guerra. A Reus, a pesar dels problemes en la fabricació i distribució 

de gas de Gas Reusense, el consum domèstic no va deixar mai de créixer. L’any 

1947, la dada de consum per habitant a Reus era d’uns 34,3 m3, una dada 

important si es compara amb les de la resta de l’estat, perquè significava ocupar el 

sisè lloc estatal, per davant de ciutats com València, Màlaga o Sevilla. El consum 

per abonat era de 444 m3, i això la va convertir en la setena ciutat de major 

consum a l’estat. El procés de consolidació del mercat domèstic reusenc, durant la 

segona meitat del segle XX, es demostra amb un constant increment de la 

producció anual de gas, durant les dècades del 50 i 60 que va evolucionar des dels 

956.710 m3  de l’any 1950, fins els 1.444.814 m3 de l’any 1966, i passant per la 

producció de 1.925.000 m3 de l’any 1963.103 De la mateixa manera el consum en el 

mercat domèstic, a Reus, s’incrementà en un sentit similar al del mercat industrial, 

però contrari al de l’enllumenat públic. Dels 622.227 m3 consumits en les llars 

reusenques l’any 1948, es va passar als 985.153 m3 de 1959.  

 

Durant el període de 1948 al 1960, el consum domèstic de gas sempre va estar 

sempre per sobre del 75 % del total de gas consumit a la ciutat de Reus. 

L’enllumenat públic, que a mitjans del segle XIX, era el mercat bàsic per a la 

indústria del gas, en menys d’un segle, s’havia convertit en un consum residual 

degut a la progressiva consolidació de l’enllumenat públic elèctric. L’enllumenat 

públic de gas, en el període 1948 – 1960, mai va significar més del 10 % de consum 

total del gas a  Reus. En canvi, el mercat industrial va créixer en especial, entre els 

anys 1948 i 1956, quan es va duplicar el seu consum, del 5 % es va passar al 12 %. 

Amb posterioritat, el gas venut al sector industrial es va estabilitzar al voltant del 

15 %.104 Com es detecta en el cas de Reus, a partir dels anys 30 del segle XX, 

l’entrada del gas a les llars de l’estat espanyol era un fet habitual però no massiu, 

tot i que com a opció energètica estava del tot consolidada. Tant l’augment com 

                                            
103

 S’ha de tenir en compte que el gas l’any 1966 tenia un poder calorífic superior al gas de l’any 1963. AHT: 
Balanc de  Gas Reusense, als anys 1948 i 1968. 
104

 Ídem. 
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els paràmetres del consum industrial a Reus i Catalunya era superior a la de la 

resta de l’estat, la qual cosa era evident en una societat més desenvolupada 

industrialment que l’espanyola. 
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AHCR: Declaració Balanços Gas Reusense. 

 

Any Enllumenat públic % Consum domèstic % Usos industrials % Consum propi % Pèrdues %

1930 14,9 60,6 2,6 1,2 20,7

1935 13,0 66,1 2,0 1,9 17,0

1940 9,0 70,5 3,6 1,6 15,3

1945 1,9 65,3 16,9 1,1 14,8

QUADRE COMPARATIU DE LA DISTRIBUCIÓ PER USOS DEL GAS PRODUÏT A ESPANYA

 

L’interés del gas per a les llars estava, com ja s’ha indicat, directament lligat amb el 

preu del fluid, encara que no era l’única raó. El preu del gas es confeccionava a 

partir dels costos de producció, de forma que el preu del carbó i l’accés a la 

tecnologia condicionava, especialment, el procés de l’oferta i la demanda en el 

mercat domèstic del gas. El cost de producció que estava lligat de manera especial 

amb el preu de l’hulla, que patia, com si de vasos comunicants es tractés, una 

important alça amb les crisis socials, polítiques i econòmiques. Les dues grans 

guerres europees del segle XX i la Guerra Civil espanyola van influir de forma 

directa en el preu del carbó i en la indústria del gas catalana i espanyola, perquè va 

ocasionar l’esfondrament de moltes fàbriques. Els problemes de subministraments 
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i de preus, com a conseqüència de la 1a Guerra Mundial, va comportar que 70 

fàbriques de gas que existien a Espanya l’any 1914, es convertissin en 55 a l’any 

1920. Com a conseqüència de la Guerra Civil espanyola i la 2a Guerra Mundial, el 

nombre de fàbriques a Espanya s’havien reduït fins a les 40 de 1947. En el mateix 

període, 1914-1920, a la província de Tarragona es va passar de sis fàbriques a 

quatre (Reus, Tortosa, Valls i Vendrell), havien desaparegut les fàbriques de 

Tarragona (Gasómetro Tarraconense) i l’Arboç (Gasómetro Arbonense).105 L’any 

1947, aquestes quatre fàbriques tarragonines encara funcionaven.106 

 

Un dels principals condicionants amb l’evolució del consum particular del gas, va 

ser el seu preu. Al llarg del temps que va durar la societat Gas Reusense, va variar 

de manera considerable. Sempre va fluctuar en funció dels avatars polítics i 

econòmics de la societat espanyola i europea. La influència dels esdeveniments 

exteriors en la indústria del gas espanyola i catalana es va deure a la gran 

dependència que va existir amb la importació de matèries primeres europees i 

amb el subministrament de tecnologia i tècnica de l’exterior. L’any 1854, el preu 

del gas per als particulars, en aquells moments bàsicament per a l’enllumenat 

particular, era de 75 maravedís per metre cúbic (unes 0,55 pessetes una vegada 

realitzat el canvi del sistema monetari); amb un cost de l’hulla, a que els agents de 

la indústria consideraven car, però que es va mantenir, més o menys, estable 

durant la segona meitat del segle XIX. Encara que amb repunts, de manera que 

l’any 1887, el preu de l’hulla es va incrementar fins gairebé doblar el seu preu. 

Però els preus del gas, a Reus, no van notar aquesta oscil·lació, ans al contrari, 

perquè van baixar gràcies a l’augment del consum i a la millora en la fabricació. 

L’any 1897, es va proposar i gairebé aconseguir el preu per m3 de gas per al 

consum particular més baix de la vida de Gas Reusense; que va ser de 0,15 

pessetes. Aquest fet es va veure afavorit clarament per l’entrada de l’electricitat 

                                            
105

 El 1901 existien 75 fàbriques a Espanya que subministren gas a les seves ciutats. AGN: Estadística del 
impuesto sobre el consumo de Luz de gas, Electricidad y Carburo de calcio. Madrid, 1914-1920. 
106

 VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. Pàg.: 95-96. 
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en el mercat energètic reusenc.107 Malgrat que després, els preus van haver de 

pujar necessàriament, perquè no es podien mantenir els nivells. Així l’any 1901, es 

va considerar que el cost de producció era de 0,18 pessetes el  m3.108 El preu mig 

del gas durant el període 1954-1913 va estar al voltant de 0,35 pessetes el metre 

cúbic. Més endavant, com a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, el preu 

del carbó va pujar de manera desmesurada i es va quadruplicar respecte el preu de 

l’any 1910. Va ser per això que el subministrament de l’hulla es va convertir en una 

epopeia, de tal manera que el preu del gas particular a Reus va experimentar una 

alça molt considerable, gairebé es va duplicar l’any 1921 respecte al preu del 

1909.109 Aquest augment del preu del fluid va fer que es perdessin clients 

domèstics en el conjunt de l’estat, tant d’una manera directa com per culpa de la 

desaparició d’algunes fàbriques de gas catalanes i espanyoles. Després d’aquest 

sotrac, el preu va continuar estable fins al començament de la Guerra Civil 

espanyola, quan les infraestructures de la indústria del gas van patir greus 

problemes, tant de subministrament de matèries primeres com, en el cas reusenc, 

per la destrucció parcial de les instal·lacions. També, les estructures organitzatives 

de la indústria van suportar grans canvis, quan es va  col·lectivitzar-se el servei del 

gas, després d’estar dirigides per diversos Comitès locals Antifeixistes. El 

subministrament de gas a les llars, durant el conflicte bèl·lic es va suspendre en 

ocasions. 

                                            
107

 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. Plec de condicions enllumenat mixt... Article 14. 
108

 AGN: Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz de gas, Electricidad y Carburo de calcio. 1901. 
109

 A l’any 1910 el preu del carbó consumit per Gas Reusense era d’unes 45 pessetes la tona mentre que el 
1916 pujà fins a les 106 pessetes, el 1917 el cost arribà a les 150, el 1918 el preu tocà sostre amb les 183 
pessetes tona. A partir de que finalitzà la Guerra el preu descendí, en un primer moment, d’una manera 
lenta de tal manera que el preu del 1919 i 1920 van ser de 159 i 160 pessetes tona, respectivament. El 1925 
ja s’havia tornat als preus d’abans del conflicte, 55 pessetes tona. AHT: Fons Delegació Hisenda Tarragona. 
Declaració Balanços Gas Reusense. AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928. i AGN: Llibre Inventari 
(1925-1949). 
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Gràfica elaborada a partir de diverses fonts consultades. 
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Una vegada es va acabar el conflicte bèl·lic espanyol, Gas Reusense va recuperar 

les tres quartes parts dels abonats que tenia abans de la guerra, i l’any 1941, Reus 

tenia 2.850 abonats al gas dels, aproximadament, 3.800 de 1936.110 Però vist pel 

costat contrari, els efectes de la guerra, van actuar de forma negativa sobre la 

demografia de la ciutat, perquè va fer baixar el nombre d’habitants i va generar un 

gran nombre de damnificats. També, cal destacar els desperfectes i la destrucció 

de part dels edificis de Reus, causat pels bombardeigs a la ciutat, van fer perdre 

una part considerable dels abonats domèstics i, per tant, del consum i de la 

producció.111 Malgrat que el  preu del gas domèstic es va duplicar i va arribar a les 

0,99 pessetes el m3, la recuperació parcial d’abonats va encoratjar a la direcció de 

Gas Reusense dins d’uns límits raonables. La pujada de preus afegida a una 

espectacular crisi econòmica que va viure la població, van convertir el gas, una 

altra vegada, en un producte car que va dificultar la recuperació total dels clients 

domèstics.112 La població tenia moltes dificultats per sobreviure i la greu carestia 

va aturar la recuperació de clients i va canviar la tendència, fins que va tocar fons 

l’any 1947, quan a Gas Reusense només li quedaven 2.503 abonats, o sigui el 65,9 

% dels abonats de 1936. No obstant això, aquest any va ser el punt d’inflexió per a 

la recuperació de clients de forma gradual i molt lenta, perquè fins l’any 1962, no 

es va arribar al mateix nombre d’abonats de l’any 1936. Que Gas Reusense pogués 

sobreviure desprès de la Guerra Civil, amb els seus daltabaixos, constata que la 

implantació de l’empresa a la ciutat era consistent, que havia consolidat el gas com 

a un important recurs energètic i que el Consistori municipal actuava, envers a ella, 

d’una forma positiva. 

 

                                            
110

 DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg.: 78. 
111

 Els bombardeigs “(...) afectaren al 21 % dels edificis. Una memòria publicada per la Cambra de la 
Propietat Urbana de Reus comptabilitza 131 edificis destruïts, 475 danyats amb una estimació en pessetes 
molt propera als 15 milions. (...)” Ídem.: Pàg.: 129. 

  

112
 A l’inici del subministrament de gas a la ciutat, el 1855, la consideració d’article de luxe del gas es va 

establir entre els habitants de Reus. 
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El final de la guerra, com s’ha dit, va comportar una crisi greu del subministrament 

de carbó, que es va fer notar especialment l’any 1941, degut a la política 

autàrquica del govern rebel i a la manca de recursos de la indústria catalana. Entre 

l’inici i el final de la guerra, Gas Reusense, va perdre un 25 % dels seu abonats i fins 

l’any 1947, el degoteig de clients no va parar. Amb aquesta situació precària, Gas 

Reusense es va veure obligada a llogar la fàbrica de gas amb els clients que 

depenien d’ella, durant el període que anava des del gener de 1943 fins al juny de 

1946, a la societat Carbones del Cadí.  En el període 1941-1947, Gas Reusense va 

perdre més del 10 % dels seus clients que van haver de canviar el sistema 

energètic de les seves llars. Un canvi envers les matèries primeres més 

econòmiques, com la llenya, la pinyolada i el carbó de menor poder calorífic que 

l’hulla, que no necessitaven cap transformació prèvia per a la producció de calor i 

per això les abaratia considerablement.   

 

Però el consum de gas en el conjunt de les llars espanyoles, abans i després de la 

Guerra Civil, s’ha de considerar baix, entre d’altres raons, perquè la majoria 

d’habitatges no podien gaudir d’aquest fluid, ja que les seves ciutats o pobles no 

posseïen una fàbrica de gas, al contrari que passaria amb l’electricitat a partir dels 

primers anys del segle XX. La implantació del gas durant el segle XIX no es va poder 

vertebrar a Espanya pels motius següents: van ser iniciatives que depenien de la 

concessió municipal, van ser les primeres experiències industrials que van 

necessitar de grans capitals, les estructures industrials eren febles i, en especial, no 

es va posseir la matèria primera adequada per la producció. A més, el preu del 

fluid era alt mentre que existia una altra forma de produir energia calorífica dins 

de las seves llars. D’aquesta manera, mentre que per produir tot el gas nacional, 

l’any 1935, es van necessitar, 226 milers de tones de carbó; el consum domèstic de 

les llars espanyoles consumia 1.093 milers de tones de carbó, o sigui, quatre 

vegades més. Entre els anys 1945 i 1950, aquesta diferència en consum va ser 
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similar.113 Per tant, s’ha de concloure que el consum domèstic del gas sempre ha 

estat urbà i minoritari, si tenim en compte que la majoria de la població espanyola 

i catalana vivia en petites ciutats i àmbits rurals a on no existia l’estructura 

necessària i el potencial energètic suficient per crear una empresa gasista. Fins i 

tot dintre de les ciutats amb gas, el preu del gas sempre va fer que, en els 

habitatges més modestos, s’optés per altres combustibles de qualitat i comoditat 

inferior. El carbó, en la majoria dels casos el coc, va ser la gran primera matèria 

dins de les llars espanyoles en el segle XIX i la primera meitat del XX. El cas de Reus 

ho demostra amb el preu del gas a Reus, quasi durant la dècada dels 40 del segle 

XX, va pujar més del 50 % i va passar de 0,99 a 1,54 pessetes el m3 de gas. Els 

clients del gas ciutat canalitzat van decréixer, entre els anys 1941 i 1947, en 347 

clients, més del 12 %, i van passar dels 2.850 als 2.503, com a conseqüència de 

l’elevat preu del fluid i de l’imparable augment del cost de la vida dels anys més 

durs de la postguerra.114 Anys després, el nombre de clients particulars es va 

recuperar, a llarg termini, de forma important, i l’any 1950 hi havia, pel que fa 

l’any 1941, un saldo positiu de 72 nous clients. Entre els anys 1948 i el 1950, el 

nombre de clients va augmentar força i va arribar als 2.922, amb un increment de 

419 clients, que van ser més clients dels que s’havien perdut entre els anys 1941 i 

el 1947. Aquest augment d’abonats es va produir, a partir de 1948, en un moment 

que el preu del gas va pujar més del 50 % com a conseqüència directa del continu 

increment del preu de l’hulla i els costos de producció.115 Sembla una paradoxa 

que al mateix temps que s’elevava el preu del gas el nombre de clients també ho 

fes, però tal com es contempla a la Memòria de Gas Reusense de l’exercici de 

1948, l’empresa es va veure beneficiada per les restriccions elèctriques que es 

                                            
113

 El 1945 es necessitarien 196 milers de tones i el 1950 unes 246 per a produir el total del gas nacional 
mentre que el consum domèstic de carbó a Espanya era de 1.272 i 1.339 milers de tones, respectivament. 
SUDRIÀ, Carles: La economia española bajo el primer franquismo: la energía. 
http://www.unizar.es/eueez/cahe/carlessudria.pdf. Pàg.: 28. 
114

 Amb prou feines es va poder mantenir el preu del gas al voltant d’1 pesseta el metre cúbic de gas per 
consum particular si tenim en compte que el preu del carbó, pràcticament, s’havia duplicat passant de les 
219 pessetes tona, el 1941, a les 413 pessetes tona, el 1947. 
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patien a Reus. Aquest fet unit amb una campanya de màrqueting important que, 

d’una manera o altra sempre va existir, van ajudar al gas a estar present en més 

llars reusenques.116 A més l’augment del preu del gas no va ser un fet excepcional 

dins d’una situació econòmica general a on la carestia de vida i la inflació van fer 

que els preus dels articles s’incrementessin dia a dia, la qual cosa va comportar 

que els salaris també haguessin d’augmentar, com va passar amb el salari dels 

treballadors de Gas Reusense, que es va doblar entre els anys 1939 i el 1945.117  

NOMBRE D’ABONATS EN EL PERÍODE 1936-1970 
 

ANY ABONATS AUGMENT

1936 3.800 aprox.

1941 2.850 -950

1943 2.749 -101

1947 2.503 -246

1948 2.610 107

1949 2.765 155

1950 2.922 157

1951 2.907 -15

1952 3.006 99

1953 3.016 10

1954 3.049 33

1955 3.020 -29

1956 3.056 36

1957 3.174 118

1958 3.268 94

1959 3.394 126

1960 3.489 95

1961 3.570 81

1962 3.797 227

1963 4.052 255

1965 3.855 -197

1966 3.717 -138

1967 3.846 129

1968 3.908 62

1969 3.994 86

1970 4.280 286  
Extret de les diverses fonts consultades. 

                                                                                                                                    
115

 Augment, també, dels salaris. Lògic dins del procés inflacionista desenfrenat que es patia des de el final 
de la guerra. 
116

 En l’exercici del 1948 la despesa en propaganda va ser de 2.185 pessetes. AHT: Balanç de Gas Reusense 
de l’any 1948.  
117

 DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg.: 101. 
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Durant la dècada dels anys 40, es va produir un dèficit d’habitatges a Reus, perquè 

la construcció d’habitatges havia quedat reduïda pràcticament a la iniciativa oficial 

per culpa de l’escàs interès privat per l’edificació en uns anys en què el govern va 

congelar els preus dels lloguers. La construcció particular era escassa118 i aquesta 

dinàmica negativa en la construcció de noves llars i en la reforma dels existents, va 

afectar negativament les expectatives de Gas Reusense d’incrementar els seus 

clients. Durant les dècades del 50 i 60, el mercat immobiliari va millorar en base, a 

un impuls dels habitatges socials que es van construir a zones com el Barri Fortuny, 

Quer, Gaudí... En la dècada dels 50 del segle XX, es va consolidar el mercat 

domèstic del gas a Reus al voltant dels 3.000 abonats. Després de l’acabament de 

la Guerra Civil, la població de la ciutat va créixer d’una forma suau. Des de 1939 al 

1960, la població va augmentar en 14.500 nous habitants,119 un augment que es 

pot considerat moderat si tenim en compte que l’any 1940, una vegada restituïda 

una certa normalitat, pel que sembla la població ja era d’uns 32.285 habitants, tot i 

que les tropes franquistes quan van entrar a la ciutat de Reus, el gener de 1939, 

van xifrar la població de la ciutat en 26.500 habitants.120 Les dades demogràfiques 

de desprès de la guerra són confuses. El nombre de clients de Gas Reusense va 

evolucionar positivament, entre els anys 1941 i 1960, perquè va créixer en un 22 

%. L’any 1955, es distribuïren per la xarxa de gas de Reus 1.028.558 de metres 

cúbics, dels quals el 75,5 % es van destinar al consum domèstic, el 13,5 % al 

                                            
118

 A Reus entre 1940 i 1951 es construïren 226 obres noves i altres 836 d’ampliació i/o adobament, que 
contrasten amb les produïdes entre 1952-1958 que foren 485 i 559, respectivament. La construcció 
d’habitatges senzills s’havia convertit en una funció reservada a la Obra Sindical del Hogar i als organismes 
municipals i no cobrien ni de bon tros les necessitats existents. A Reus no es constitueix el Patronat Local de 
l’Habitatge fins al febrer de 1955. Ídem. Pàg.. 127. 
119

 El 1939, les forces franquistes que acabaven d’entrar a la ciutat xifraren la població en 26.500 habitants 
mentre que el 1960 la estadística afirmava que la població era de 41.044 habitants. DUCH PLANA, 
Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg.: 31 i HARO ENCINAS, Jesús A.: La Rosa 
custodiada. Pàg.: 240. 
120

 El creixement poblacional de Reus entre el 1940 i el 1960 podria comprendre entre un 30 %, les versions 
més conservadores, i més d’un 50 %, les versions més agosarades. Les dades són dubtoses,  “(...) El cens de 
1940 compta amb moltes deficiències en part deliberades per tal de minimitzar les pèrdues humanes 
derivades de la guerra. (...)” DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg.: 29. 
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consum industrial i l’11 % restant per a l’enllumenat públic.121 L’any 1957, el 80,8 

% dels clients pertanyia al mercat domèstic. Així, en la dècada 1948 – 1957, a Reus, 

el consum domèstic va créixer un 32,1% i l’industrial un 598 %, una tendència que 

ja es mostrava en els índexs de consum per abonat, que entre el 1956 i el 1957, 

van créixer en el mercat domèstic un 4,9 % i un 39,1 % en el mercat industrial, de 

tal manera que el gas havia trobat el seu espai energètic en relació a les noves 

energies aparegudes en les últimes dècades.122 Si relacionem l’increment de la 

població amb l’augment de clients del gas, en aquest període, 1941-1960, es 

comprova que ambdós fenòmens no van anar, ben bé de forma paral·lela; els 

índexs de creixement demogràfic van ser superiors a l’índex de creixement de 

nombre d’abonats de l’empresa gasista, que va donar un balanç negatiu.123 La crisi 

econòmica que també va afectar directament el preu del gas, encara que amb un 

grau inferior que en d’altres productes de la vida diària, en va tenir la culpa. 

L’augment d’abonats en aquest període va ser d’un 22 %.124 

 

Mentre que el preu del gas, en la dècada dels anys 40, va pujar més d’un 50 %, 

encara hauria de créixer d’una manera més espectacular, tant que de les 0,99 

pessetes de 1941 va passar a 2,71 pessetes el m3 l’any 1957, o sigui, quasi es va 

triplicar.125 Per entendre aquesta alça del preu de gas hem de considerar que el 

preu del carbó s’havia quadruplicat i que els costos de producció, degut a l’apujada 

dels sous i a l’estancament tecnològic, s’havien disparat.126 L’increment dels clients 

                                            
121

 La producció de gas de la fàbrica era, el 1955, de 1.262.329 metres cúbics de gas, mentre que 776.806 
eren destinats al consum domèstic; 138.752 a usos industrials; 113.000 a l’enllumenat públic; i 15.167, al 
consum propi; amb un pèrdua de 218.604 metres cúbics. El consum útil de la producció era 1.028.558 m

3
, ja 

que a la producció  total s’havia de descomptar el gas utilitzat per a consum propi i les pèrdues. OLIVÉ I 
SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985. Pàg.: 31. 
122

 AGR: Llibre d’Actes Gas Reusense 1953-1969. Volum I. Acta de 26 d’abril de 1958. Pàg.: 40. 
123

 El consum per habitant a Reus era, l’any 1953, de 27 m
3
 mentre que aquest mateix ràtio el 1947 era de 

34,3 m
3
 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1956.  

124
 L’any 1941, el nombre d’abonats de Gas Reusense eren 2.850 mentre que el 1960 eren 3.489 abonats. 

AHT: Memòria de Gas Reusense dels anys 1941- 1960. 
125

 En la dècada dels anys 50, l’increment del preu va ser d’un 75 %. Ídem. 
126

 El 1941 el preu era de 219 pessetes la tona mentre que el 1957 el preu havia pujat fins a les 889 
pessetes. Veure el capítol sobre el carbó. Els salaris entre el 1939 i el 1945 es van duplicar encara que era 
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de gas, a pesar de l’elevat preu del producte i el baix nivell de vida dels reusencs, 

s’ha de buscar en la qualitat energètica del gas. Era un producte atractiu per als 

constructors i els veïns de Reus, degut a la seva comoditat, a la fiabilitat del seu 

subministrament, a la seva rendibilitat i a un cert grau de prestigi que donava a 

l’habitatge. Un habitatge amb calefacció de gas tenia un valor afegit. Per una 

aconseguir una major atracció de clients de gas, des de Gas Reusense, es va 

fomentar una política de preus que premiava als majors consumidors, de tal 

manera que el preu oscil·lava entre les 2,71 pessetes el m3 i les 2,47 pessetes per 

als consumidors de més de 500 m3 mensuals.127 Però, calia arribar al petit 

consumidor domèstic i es per això que es van practicar polítiques d’ajuda per a 

l’adquisició d’aparells de gas: la venda d’aparells per a la utilització del gas a crèdit 

o el lloguer de fogonets als abonats de gas.128 També, es va intentar millorar 

l’atenció personalitzada del client. 

 
AGT: Rebut de gas en el qual es veu les partides del cobrament mensual.

129
 

                                                                                                                                    
insuficient per fer front al índex de carestia de vida. DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer 
franquisme. Pàg.: 101. 
127

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta de 18 de febrer de 1957. Pàgs.: 355-357. 
128

 “(...) Se acuerda adquirir una nueva partida de hornillos para alquilar a los abonados a gas, a los que se 
aplicará el alquiler correspondiente a su amortización teniendo en cuenta su precio actual. (...)” Ídem: Acta 
de 15 de maig de 1957. Pàg.: 363.  
129

 En el rebut es veu l’import que corresponia al consum pròpiament dit, la part corresponent a la inspecció 
de les instal·lacions dels abonats que incloïa que els operaris de gas els atenguessin en qualsevol 
circumstàncies relatives al gas, des de l’eliminació de les fuites externes o internes als habitatges fins a la 
neteja dels injectors de les cuines o les calefaccions. Una altra part del rebut corresponia al lloguer del 
comptador, i per últim, el pagament dels impostos. De cada operació d’adequació o manteniment de la 
instal·lació i els aparells de l’abonat es realitzava un document que passava a formar part de l’historial del 
client.  
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AGT: Anvers de la pòlissa núm.: 1 corresponia, l’any 1948, al Conseller – Secretari de Gas Reusense.

130 

                                            
130

 En aquesta pòlissa es poden veure les condicions de l’abonament del client amb Gas Reusense. 
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AGT: Revers de la pòlissa número 1 a on continuen les condicions de la nova pòlissa.  
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El mercat immobiliari reusenc era deficitari, dels 9.290 habitatges existents a Reus 

l’any 1950, el 76,3 % eren de lloguer, degut a les poques possibilitats econòmiques 

de la majoria de les famílies reusenques.131 El fet que tres quartes parts dels 

habitatges fossin de lloguer perjudicava força l’entrada del gas en els habitatges, 

perquè era improbable que un llogater desitgés millorar un habitatge que no era 

seu. A més, el propietari de l’immoble tampoc tenia necessitat d’adaptar un 

habitatge que no era la seva residència habitual. Però a pesar d’aquests 

inconvenients, la realitat estava que el gas era present a molts immobles encara 

que les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de l’any 1950 sembla matisar 

aquesta afirmació, perquè només reflecteix 1.160 habitatges reusencs que gaudien 

del gas, un 12,5 %.132 Amb l’extrapolació de les dades que ens aporta la mateixa 

Gas Reusense, es pot considerar que en realitat se sobrepassava el 25 %, més del 

doble d’allò que indica l’INE.133 

 

Quan semblava que l’estabilitat en el mercat energètic començava a prendre 

forma, en els anys 50, van aparèixer altres competidors importants al gas ciutat, el 

butà i el propà. Durant els anys 60, el butà es va introduir a les llars espanyoles i 

catalanes amb rapidesa, perquè era una energia molt econòmica i que, 

pràcticament, no necessitava instal·lació. Les “bombones” de butà es van convertir 

en una energia molt popular en gran part de les llars, perquè, a més del seu preu 

econòmic, presentava, també, una gran diversitat usos i es podia utilitzar com a 

energia per a la calefacció, la producció d’aigua calenta i per a la cocció d’aliments. 
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 “(...) La construcció particular era minsa. A Reus entre 1940 i 1951 es construïren 226 obres noves i altres 
836 d’ampliació i/o adobament, que contrasten amb les produïdes entre 1952-1958 que foren 485 i 559, 
respectivament. La construcció d’habitatges senzills s’havia convertir en una funció reservada a l’Obra 
Sindical del Hogar i als organismes municipals i no cobrien ni de bon tros les necessitats existents. A Reus no 
es constitueix el Patronat Local de l’Habitatge fins al febrer de 1955. (...)” DUCH PLANA, Montserrat: Reus 
sota el primer franquisme. Pàg.: 126-127. 
132

 Segons l’INE del 1950, dels 7.090 habitatges de lloguer que havien a Reus, 930 tenien gas el que 
significava un 13,1 %, mentre que dels 2.200 habitatges de propietat tan sols 230, un 10,5% posseïen gas. 
Ídem: Pàg.: 128.  
133

 Si considerem que el 90 % dels clients de Gas Reusense, el 1950, pertanyien al mercat domèstic, això 
significa que hi havien 2.630. Fent l’extrapolació amb el nombre d’habitatges, que aquest mateix any era de 
9.290, podríem assegurar que el 28,31 % d’aquests tenien gas. 
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Encara que no era una energia constant en el seu subministrament, com el gas 

canalitzat, ràpidament va gaudir d’un bon sistema de repartiment de les ampolles 

de gas butà que feia que arribés a les portes de les llars amb pocs entrebancs. Però 

els aspectes on el butà mai no va aconseguir igualar al gas ciutat van ser els de la 

comoditat, de la neteja i de la seguretat.134 La presència del propà en les llars 

espanyoles, al contrari del que va succeir amb el butà, va ser molt reduït perquè 

era un producte en gran part de caire industrial. Malgrat la força amb què els 

derivats del petroli i de l’electricitat van entrar a les llars, la calefacció central  i la 

producció d’aigua calenta sanitària de gas van continuar en un lloc preferent 

perquè eren un sinònim de qualitat i confort. Per tal d’apropar la calefacció de gas 

a la majoria dels habitatges, la investigació de la indústria del gas no es va aturar, i 

va cercar sistemes de calefacció que aconseguissin unes bones prestacions a un 

preu assequible. Dins d’aquest procés, l’any 1955, Gas Reusense es va fer ressò 

d’una nova tècnica de calefacció per gas, mitjançant panells d’escalfament per 

radiació infraroja. Aquests panells es van començar a construir a Espanya, davant 

de l’èxit d’aquest producte en altres països, per les seves amplies i sorprenents 

aplicacions. Se’n va preveure  la comercialització per a l’hivern següent, però per 

culpa de problemes amb la importació es va retardar. Aquest mateix any es va 

presentar el producte a l’Exposición Nacional de Avicultura que s’havia de celebrar 

                                            
134

 El client de gas ciutat mai s’ha de preocupar per la manca del fluid ja que el subministrament es constant 
a tota hora, de dia i de nit, els 365 dies de l’any. Amb el butà sempre s’ha d’anar en compte amb la 
finalització del combustible i el seu nou proveïment. També requeria d’un major espai pel seu 
aprovisionament ja que con a mínim s’ha de tenir una ampolla de reserva. En quan a la neteja i olors s’ha de 
fer constar que el butà sempre fa una olor desgradable en el moment de la seva combustió ja que, entre 
d’altre coses, aquesta, en el cas dels aparells de calefacció, es fa en les mateixes cambres de la llar a escalfar 
i que, comprensiblement, gaudeixen de poca o cap ventilació. La calefacció de gas canalitzat es fa, 
normalment, a partir d’una caldera centralitzada que no es situa mai en les habitacions a escalfar de tal 
manera que la combustió es realitza fora, arribant als radiadors l’aigua calenta que provocava l’escalfament. 
Al no realitzar-se la combustió en les habitacions a escalfar també es produeix una major neteja. La 
seguretat del gas ciutat respecte al butà també es major ja que no tens un gas a una pressió considerable 
dins d’una ampolla, la qual cosa produeix molts accidents. La combustió energètica dins de les habitacions 
també produeix un gran nombre d’intoxicacions. Una altra característica en matèria de seguretat que 
desfavoreix al butà respecte al gas canalitzat, s’ha de buscar en que el butà es més pesat que l’aire al 
contrari del que passava amb el gas d’hulla que es més lleuger.  
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el novembre.135 L’any 1957, es va intentar estimular el consum de gas i en alguns 

cinemes de Reus es va oferir col·laboració amb les instal·lacions de calefacció per 

radiació infraroja en els seus respectius vestíbuls i entrades.136 

 
Plànol d’un model utilitzat a Espanya.
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Tot i així, Gas Reusense va veure ràpidament que el butà seria un fort competidor 

en el mercat domèstic i que calia enfrontar-se amb aquesta evidència de la millor 

manera possible, per tal de no patir un sotrac considerable amb els clients, amb la 

producció i, per tant, amb el compte de resultats. Des d’un primer moment, van 

tenir clar que s’havien de convertir en el distribuïdor de la nova energia. Així, el 23 

de febrer de 1954, en conjunt amb la resta de fàbriques de gas d’Espanya, es va 

enviar un escrit al Ministeri d’Indústria, per a la formació d’una empresa dedicada 

a la distribució i venda de gasos –butà i propà- a les zones d’influència d’on fins 
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 AGN: Llibre d’Actes Gas Reusense. 1933-1958.  Actes de 26 d’agost, 8 i 16 de setembre i 21 d’octubre de 
1955. Pàg.: 313-317. 
136

 Ídem: Acta de 13 de desembre de 1957. Pàg.: 379. 
137

 Per les radiacions infraroges “(...) se utilizan dos sistemas clásicos, el correspondiente a quemadores no 
luminosos, con temperaturas de las placas entre 200 y 400 º C., y los con temperaturas entre 800 y 900 º C.  
En los primeros los quemadores pueden ser de llama blanca. En ellos los gases de combustión calientan una 
chapa de hierro de fundición o de plancha, que se convierte en el centro emisor de radiaciones.  
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aquell moment era distribuïdors i productors de gas canalitzat. Gas Reusense, va 

considerar interessant participar en la distribució del butà perquè la situació 

econòmica de les fàbriques de gas era difícil i s’havia de trobar una solució urgent 

per tal d’evitar-ne el tancament.138 Mentre s’intentava participar en el nou negoci 

energètic, Gas Reusense no es va oblidar de treballar per incrementar el consum 

del gas canalitzat. En el mercat del gas, l’expansió es podia considerar, en el millors 

del casos, com a moderada. I com que no n’hi havia prou amb aquest 

desenvolupament, calia aconseguir els grans consums dels mercats comercial i 

industrial, tot i que per això s’hagués de subministrar gas a un altre municipi. Gas 

Reusense es va oferir, l’any 1956, al Servicio de Universidades Laborales del 

Ministerio de Trabajo, per subministrar gas a la Universitat Laboral de Tarragona. 

Aquesta proposta no va reeixir.139 Però era necessari continuar amb la recerca de 

perspectives noves que poguessin aportar nous ingressos a una societat industrial 

descapitalitzada. 

 

No va ser fins l’any 1960, que Gas Reusense va aconseguir una nova fonts 

d’ingressos quan es va aliar amb el seu competidor energètic, Butano S.A. de 

Madrid i ambdues empreses van signar un contracte per convertir-se en un dels 

dos distribuïdors de gas butà de la comarca.140 A partir d’aquest moment, va 

alternar la distribució de botelles de butà i propà amb la fabricació i distribució del 

gas ciutat per canalització. Però el butà i el propà no van fer disminuir l’expansió 

del gas canalitzat i l’augment dels seus clients, degut a la millora de la capacitat 

econòmica dels consumidors potencials, a les campanyes de màrqueting 

realitzades per l’empresa i a la millora dels aparells de consum de gas que 

augmentaven les prestacions de qualitat d’aquest producte. 

                                                                                                                                    
En los segundos se utiliza la llama azul (...) Este tipo de radiaciones se emplea mucho como calefacción, y a 
veces se utiliza en los grills de las cocinas. (...)” Cursillo sobre utilización del gas. Barcelona, abril de 1963. 
Capítol IV. Pàg.: 12. 
138

 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985,... Pàg.: 31 i AGN: Llibre d’Actes Gas Reusense. 1933-
1958.  Acta de 10 de gener de 1958. Pàg.: 380. 
139

 Ídem. Acta celebrada el 10 de gener de 1957. Pàg.: 352-353. 
140

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1960.   
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Foto de l’estand de Gas Reusense a l’Expro-Reus de l’any 1969.
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La dinàmica estatal, tal com es comprova amb les dades de l’any 1959, era similar 

a la reusenca perquè el mercat, amb el doble del consum de gas que l’any 1935, 

tenia la mateixa diversificació per consums. El mercat domèstic consumia el 78,54 

% del gas venut, el mercat industrial el 16,76 %, l’enllumenat públic el 3,93 % i per 

consum propi les fàbriques dedicaven el 0,77 %. El percentatge del mercat 

domèstic va créixer lleugerament, respecte l’any 1935, l’enllumenat públic va 

sofrir, per l’efecte de l’electricitat, una davallada important i va arribar a un 

percentatge més o menys 5 vegades inferior i va ser el mercat industrial qui va 

créixer espectacularment, perquè va consumir 10 vegades més que l’any 1935, i es 

va situar per sobre del 15 % del total del consum de gas.142 A Reus, el consum per 

abonat va créixer amb moderació, en la mesura que la capacitat econòmica de la 

                                            
141

 Foto cedida per Joan Mas i Escoda. 
142

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1960. Publicat per 
el Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad. Pàg.: 20. 
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població el va permetre, entre els anys 1955 i 1956, va augmentar en un 5 %.143  

L’any 1958, el consum per abonat es va mantenir en valors similars als anys 

anteriors i el mercat domèstic va consumir de mitjana uns 325 m3 i l’industrial uns 

589 m3, però l’any següent va baixar, lleugerament el mercat domèstic i, d’una 

manera més considerable l’industrial.144 Aquests resultats indiquen que es va 

produir un estancament, en el període que compren els anys 50, en l’evolució de 

les vendes de gas i, per tant en la mateixa empresa, en especial si comparen 

aquestes dades i la penetració en el mercat domèstic i comercial dels seus 

competidors energètics.145 L’any 1960, el nombre d’abonats particulars de gas, a 

Espanya, era de mig milió, que dedicaven el gas, de forma majoritària, per als usos 

domèstics mentre que tan sols un de cada setze abonats necessitaven el gas per a 

usos industrials. El nombre d’abonats a la província de Tarragona era de 8.137, 

dels quals el 43,5 % pertanyien a Reus.146 En aquest mateix any, el consum 

domèstic de gas a Reus va significar el 81,61 % de la producció consumida, el 

mercat industrial cremava el 12,27 %, el consum de l’enllumenat públic era del 

4,69 % i el consum propi de l’1,43 %, percentatges que restarien, gairebé, 

immutables l’any següent.147 El pes del consum domèstic en la demanda era 

primordial, de fet era, en aquells moments, qui donava sentit a l’existència de les 

indústries gasistes, quan a la majoria de poblacions espanyoles amb aquesta 

energia, l’enllumenat públic, objectiu de la creació de la quasi totalitat de les 

fàbriques, ja havia desaparegut. De fet Reus era l’única ciutat de la província que 

encara en posseïa, encara que d’una forma molt limitada. Gas Reusense tenia 
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 El consum per abonat, el 1955, va ser de 326 m
3
 i el 1956, de 342 m

3
. AGR: Llibre d’Actes de Gas 

Reusense 1953-1969. Volum I. Acta de 27 d’abril de 1957. Pàg.: 36. 
144

 El consum per abonat, el 1959, en el mercat domèstic va ser de 323 m
3
 i de 493 m

3
 al mercat industrial. 

Ídem. Acta de 29 d’abril de 1960. Pàg.: 46. 
145

 Ídem. Acta de 24 d’abril de 1959. Pàg.: 44. 
146

 El nombre d’abonats de gas a l’estat espanyol era de 498.904 dels quals 469.730 ho era del mercat 
domèstic mentre que tan sols 30.174 ho eren del mercat industrial. De les 53 fàbriques de gas censades, de 
les quals 7 estaven parades i 5 tan sols actuaven com a distribuïdores, tan sols 14 d’elles tenien establert un 
preu per l’enllumenat públic. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas 1960. Pàgs.: 36-37. 
147

 El gas subministrat a Reus es va dividir en un 4,99 % per l’enllumenat públic, un 83,10 % pel consum 
domèstic i un 11,91 % pel consum industrial. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàgs.: 
42-43. 



 13. El consum domèstic i comercial. Pàgina 786

3.484 clients dels que 3.158 eren del mercat domèstic i 326 del mercat industrial, 

que pagaven el metre cúbic de gas a 2,99 pessetes, sense tenir el compte el 

descompte pel consum. El preu del m3 de gas a Tarragona era 2,93 pessetes.148 La 

societat reusenca, quasi triplicava el nombre d’abonats de Gas Tarraconense, que 

per contra tenien un consum per client més elevat. El mercat del gas a Tarragona 

estava monopolitzat pel domèstic que significava un 96,67 % del total dels 

abonats, mentre que el comercial i industrial, a pesar d’un baix nombre d’abonats, 

tenia un consum elevat. Segons les estadístiques, les diferències entre Gas 

Reusense i Gas Tarraconense, entre una indústria de llarg recorregut i una de 

recent creació, es trobaven amb el consum per client, mentre que per a la 

indústria reusenca la mitjana dels metres cúbics subministrats per client, en el 

mercat domèstic era, l’any 1961, de 355,6 m3, els abonats tarragonins en 

consumien 920,7 m3. Un consum que resulta molt sorprenent i que s’ha de posar 

en dubte, tot considerant que era el més elevat de les ciutats espanyoles. En el 

mercat comercial i petit industrial, aquesta diferència encara va ser més acusada. 

A Reus, un client consumia uns 500 m3, mentre que a Tarragona un client industrial 

consumia per terme mig, 2.765 m3.149 Aquesta diferència pot tenir part 

d’explicació en el fet que el preu del gas a Tarragona havia baixat, fins al punt de 

ser de 2,20 pessetes el preu del m3 de gas, més d’un 35 % més barat que a Reus, 

però la raó que s’ajustaria més seria al tipus i el volum de la indústria al qual 

subministrava gas.150 Per una altra banda, el ràtio del consum net per abonat a la 

província de Tarragona era un dels més baixos, en comparació amb la resta de 

províncies de l’estat espanyol degut; en primer terme, pel gran pes del mercat 

domèstic, respecte l’industrial, al clima suau de les localitats i al preu del fluid.151 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. Pàgs.: 34-35.  
149

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàgs.: 44-45. 
150

 Ídem. Pàgs.: 24-25. 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1964. Pàg.: 44. 
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A Reus, durant l’any 1961, es van perdre 20 clients del mercat comercial i 

industrial, però per contra es van guanyar 107 clients en el mercat domèstic. Un 

creixement lent del mercat domèstic, si tenim en compte que a la província de 

Tarragona els usuaris del butà van créixer fins a superar en 2.000 clients els del gas 

canalitzat  i que aquests s’havien reduït en 136 usuaris en l’últim any. Les 

tendències eren, clarament, oposades.152 Durant els anys, 1962 i 1963, aquestes 

tendències van continuar.153 L’any 1964, el consum de gas pel mercat domèstic a la 

província de Tarragona era gairebé absolut, del 92,44 %, mentre que l’industrial 

era molt baix, d’un 7,14%, mentre que el consum de l’enllumenat públic, que 

només es mantenia a Reus, era insubstancial, d’un 0,42 %.154 Entre els anys 1960 i 

1969, el nombre de clients va augmentar a Reus en 505 clients, un 14,47 % 

d’increment, de manera que es va apropar als 4.000 clients. L’any 1963, es va 

sobrepassar aquets xifra i es van aconseguir 4.052 clients, però una lleugera 

tendència a la baixa va fer que el 1969, els clients fossin 3.994. Els clients de Reus 

van tornar a sobrepassar els 4.000, l’any 1970, quan Gas Reusense com a 

productor i distribuïdor de gas ciutat ja no existia. Mai abans, s’havia arribat en 

aquesta quantitat d’abonats, l’important creixement demogràfic de la última 

dècada i la millora econòmica general van fer possible aconseguir aquest sostre. 

Però tot i així, el mercat del gas a Reus havia perdut pes en el mercat global de la 

província, perquè el nombre d’abonats de 1968, que era de 3.908, només va 

significar el 35,2 % de la província, mentre que l’any 1960 significava el 43,5 %. En 
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 Els abonats de butà a la província de Tarragona, el 1961, eren 10.365 que adquiriren 82.397 botelles. 
Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàgs.: 44, 45 i 72. 
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 El nombre de clients, respecte a l’any 1961, descendí en 32 abonats en el mercat comercial i industrial 
mentre que augmentaren en 274 abonats en el mercat domèstic. El consum mig del client domèstic es situà 
en 339,13 m

3
 mentre que el comercial i industrial consumiria 629,34 m

3
. L’augment en aquest mercat seria 

considerable, de més de 125 m
3
 per client. A Tarragona, el consum per client domèstic descendiria fins els 

761,66 m
3
 mentre que el comercial i industrial, també descendí, fins els 2.550 m

3
 client. Datos estadísticos 

técnicos de la industria del gas, 1962. Pàgs.: 52-53. El 1963, a Reus, amb un creixement del 7,85 % del 
nombre de clients, que portaren a la companyia als 4.053 clients, es perderen 7 clients del mercat comercial 
i industrial mentre que en el mercat domèstic es guanyaren 303. Datos estadísticos técnicos de la industria 
del gas, 1963. Pàg.: 60. 
154

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1964. Pàg.: 42. 
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definitiva, Gas Reusense va perdre definitivament la preponderància en el mercat 

provincial, que va passar a mans de Tarragona.155 

 

A Espanya, en la dècada dels 60, va haver una certa moderació en els increments 

del preu del gas, a pesar de que en alguna ciutat es pagava a més de 3,50 pessetes 

el m3, l’any 1962. Des de 1957, havia augmentat, en línies generals, un 30 %, la 

qual cosa va dificultar la possibilitat d’accés en aquest servei. L’alça era una 

conseqüència de l’increment del preu del carbó, les dificultats en la producció de 

gas i la incessant inflació de l’economia espanyola. Però malgrat l’evolució en el 

preu, el nombre de clients va continuar creixent d’una manera lenta. A partir de 

1962, les tarifes del gas es van mantenir estables a nivell estatal, i fins i tot hi va 

haver una petita baixada en companyies com La Catalana de Gas. En el període 

entre l’any 1957 i el 1962, la pujada del m3 de gas que subministrava Gas Reusense 

només va significar un 16 %. Una moderació en el preu que no va ajudar, com es 

necessitava, l’economia de l’empresa reusenca però que va influir en el 

desenvolupament del mercat energètic del gas i se’l va apropar a les llars, a partir 

de la idea que el gas era l’energia domèstica amb més qualitat del mercat i que a 

més, tenia un preu atractiu.156 Però, aquest preu no es va poder mantenir gaire 

temps i d’un preu de 3,15 pessetes el m3, l’any 1962, es va passar a les 3,68 

pessetes, el 1969, que va representar un altre increment del 16 %.  Gas Reusense 

estava immersa dins d’una època d’estabilitat econòmica i de creixement general 

de l’economia catalana i espanyola, anomenada desarrollismo, que va afectar en 

positiu les activitats industrials, però què no la va impulsar prou, perquè patia uns 

problemes estructurals amb la producció de gas insalvables.  

 

                                            
155

 Del 1960 al 1970 la població reusenca augmentà en 18.051 habitants mentre que a l’increment de la 
població tarragonina va ser, en aquest mateix període, de 34.719 persones. HARO ENCINAS, Jesús A.: La 
Rosa custodiada. Participación ciudadana y gestión pública en Reus, 1999 – 2003. Pàg.: 240, Datos 
estadísticos técnicos de la industria del gas 1960. Pàgs.: 36-37 i Datos estadísticos…, 1968. Pàg.: 54.  
156

 El preu de la tèrmia a La Catalana de Gas el 1962 era de 0,896 pessetes, el 1963 de 0,877, el 1964, de 
0,83, el 1965 de 0,817 i el 1966 de 0,781 pessetes. AGN: Memòries Balanç de Catalana de Gas. 
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L’augment poblacional que es va produir a Reus entre els anys 1950 i 1970, que va 

ser del 64,38 % mentre que l’increment de clients de gas a Reus, en el mateix 

període, va ser del 46,47 %.157 Aquest fet denota que la penetració del gas en les 

llars reusenques era insuficient, i es va veure molt perjudicada per un estat feble 

de l’economia familiar, que encara no havia superat totalment la crisi postbèl·lica. 

El gas dins de les llars encara suposava un producte car i havia de lluitar amb el 

preu inferior del butà. Els avantatges del gas ciutat no es van imposar amb la 

suficiència necessària per destronar de les llars al gas butà en un moment que el 

preu era un condicionant bàsic en la majoria de les famílies. A Reus, la calefacció 

de gas, va trobar problemes de difusió tant per la dificultat econòmica com per la 

dificultat climàtica, al ser Reus una zona de clima suau, la qual cosa feia 

prescindible assumir, per part dels possibles clients, la inversió que calia realitzar i 

el sobrecost d’aquesta energia. El consum domèstic de gas no es va generalitzar 

fins que es va optimitzar el binomi format pel preu i la qualitat en la producció i la 

distribució. A més, també va fer falta una millora del nivell de vida dels ciutadans, a 

partir dels anys 60 i 70, perquè milloressin les condicions per invertir en les 

aplicacions del gas. Però, en aquest moment es va trobar amb un gran competidor, 

del qual Gas Reusense se’n faria distribuïdor, el butà que es va estendre com una 

energia econòmica i que va entrar a les llars d’una forma abassegadora, amb uns 

increments interanuals del 100 % en el seu consum i en el seu nombre d’abonats. 

Tal com deia el Sindicato Nacional del Agua, Gas y Electricidad, la producció i 

distribució dels gasos liquats del petroli, especialment el butà, era tant important 

en el mercat energètic nacional dels usuaris domèstics que, en el termini de tres 

anys, el seu consum va representar en volum un terç aproximadament del consum 

de gas ciutat. Va semblar que l’augment de la venda de gas butà i propà, 

repercutiria sobre les vendes de gas ciutat però, segons sempre el Sindicato 

Nacional, es va comprovar que aquesta competència va ser més aparent que reial, 
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 HARO ENCINAS, Jesús A.: La Rosa custodiada. Participación ciudadana y gestión pública en Reus, 1999 – 
2003. Pàg.: 240, Datos estadísticos técnicos de la industria del gas 1960-1969 i AHT: Memòries de Gas 
Reusense.  
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perquè si les fàbriques prestaven el servei amb regularitat i garantia, a base d’un 

gas de bona qualitat i a bon preu, el gas butà havia d’abastir preferentment les 

zones a on no era rentable l’establiment de fàbriques de gas, i en especial en zones 

rurals a on no existissin xarxes de distribució de gas ciutat.158 Aquesta afirmació no 

deixa de tenir un cert sentit però no es certa perquè moltes de les llars de les 

ciutats amb gas ciutat també van optar pel butà, perquè es tenia la percepció que 

el gas canalitzat era un producte car, tot i que tenia més prestacions i qualitats que 

els gasos derivats del petroli. Un habitatge amb gas canalitzat sempre va tenir un 

valor afegit pel servei i per la infraestructura creada. El butà va significar un pas 

entremig entre la utilització del petroli i el carbó com a combustibles, a les llars 

més modestes, i el gas ciutat o l’electricitat. Amb el butà servit a domicili, van 

desaparèixer el fogonet de petroli i el braser i van aparèixer nous aparells per la 

cocció i la calefacció, com la popular “catalítica”. El butà va conviure amb el gas 

canalitzat i el va afectar força perquè el butà va ocupar gran part de l’espai pel qual 

lluitava el gas, el mercat domèstic potencial. El gas canalitzat va veure ocupat un 

gran nombre de llars per l’altra opció energètica que va dificultar la seva expansió; 

tot i que, progressivament, molts clients del butà, amb el temps i una millor 

economia, es passarien al gas ciutat. Així l’any 1964, a la província de Tarragona, el 

butà tenia cinc vegades més clients que el gas, uns 49.000 de butà enfront de 

9.000 abonats de gas.159 Aquest pas primer pel petroli, desprès pel butà, fins 

arribar al gas ciutat va tenir molt a veure amb l’increment del poder adquisitiu i la 

percepció d’una bona conjuntura econòmica general per part dels habitants de les 

ciutats.  

 

Durant els anys 60, la lluita entre els diferents productes energètics va fer 

imprescindible, a part d’un preu competitiu, una producció estable i regular i una 

atenció de qualitat als abonats. Gas Reusense no podia en aquest moment, degut 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàgs.: 11-12. 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1964. Pàgs.: 40 i 66. 
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als problemes en la fàbrica i la xarxa, realitzar un subministrament de gas adequat. 

La diversitat d’aparells i usos domèstics del gas s’havien ampliat i desenvolupat en 

gran mesura, des de la seva primera aplicació en l’enllumenat. En aquesta època, 

el gas ciutat es va utilitzar en aparells per als usos tèrmics de les llars, dels 

comerços o de les indústries, com va ser els fogons, els forns, les graelles, les grans 

cuines o cuines col·lectives, les fregidores, per produir aigua calenta per al bany, la 

cuina i la calefacció centralitzada. De sistemes de calefacció de gas existien 

diferents procediments, a més de la centralitzada, la generada per estufes de 

convecció o radiació, per calderes d’aire calent i aerotermos. Per a l’escalfament 

de grans superfícies es van fer servir aire calent propulsat, els infrarojos i les 

cortines d’aire calent situades a les portes d’entrada del local. En el mercat 

industrial, es va utilitzar el gas canalitzat en mètodes d’escalfament directe amb 

elevats rendiments i en la producció de vapor, més tard, en tractaments tèrmics i 

termoquímics i com a matèria primera en la indústria química de síntesi. Estaven 

en estudi les neveres per absorció i les màquines de rentar.160 
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 Cursillo sobre utilización del gas. Barcelona, abril de 1963. Capítols IV, VI, VII i VIII i GAS TARRACONENSE: 
Gas Tarraconense, S.A. 1953-1978. Pàg.:25-35. 
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Aplicacions del gas.

161
 

 

Les infraestructures de gas instal·lades a unes quatre mil llars de Reus, es van 

revisar, l’any 1966, des de la clau de companyia fins els aparells i se’ls hi va 

transformar els cremadors dels fogonets de lloguer, per tal de facilitar la 

combustió del nou gas, amb un poder calorífic superior.162 Els problemes amb el 

subministrament del gas d’hulla van comportar que, des de l’any 1964 fins el 1970, 

el nombre d’abonats estigués per sota dels 4.000, xifra que s’havia superat l’any 

1963. La pèrdua d’aquests abonats es va produir perquè van canviar el seu model 

energètic, en molts casos van preferir un preu econòmic a la comoditat i en 

d’altres pels problemes en el servei de gas. L’any 1966, de les 31 poblacions 

espanyoles que posseïen el subministrament de gas ciutat, una mitjana del 30,74 

% de la població el va utilitzar contra un 29,60 % que no ho va fer i el 39,66 % 

restant que no en va tenir la possibilitat perquè residia en zones no gasificades. A 

la província de Tarragona hi van haver 9.879 abonats, dels quals el 96,65 % eren 

consumidors domèstics i la resta eren consumidors artesanals, comercials i 

industrials.163 A nivell estatal, el mercat de gas tenia una distribució per usos molt 
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 Cursillo sobre utilización del gas. Barcelona, abril de 1963. Capítols IV, VI, VII i VIII. 
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 AGR: Llibre d’Actes, 1953-1969. Volum II. Acta de 28 d’abril de 1967. Pàg.: 28. 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1966. Pàgs.: 41 i 42. 
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similar al provincial; del 638.841 abonats, el 94,85 % eren domèstics i pel que fa al 

consum net de gas per usos, l’índex del consum domèstic, també, era superior 

encara que amb un percentatge inferior, donat el gran consum industrial, així va 

ser del 76,89 % mentre que el comercial i l’industrial va ser de l’ordre del 22 %. 

L’any 1967, el nombre d’abonats de la província es va incrementar en 467 de nous, 

dels que 129 corresponien a Reus. El mercat domèstic va acollir la majoria dels 

clients i el gas que van consumir va representar el 89,56 % del total.164 El mercat 

domèstic sostenia la indústria del gas a Espanya, mentre que el gas consumit pels 

comerços i la indústria, encara tot i que augmentava gràcies al procés 

d’industrialització dels anys 60, no va ser suficient per justificar l’existència de la 

indústria gasista.165 Però a la província de Tarragona el consum per abonat era 

molt baix, el pitjor de les 18 províncies espanyoles que tenien alguna fàbrica de 

gas, i va ser per aquest motiu, que ja amb La Catalana de Gas al davant de Gas 

Reusense, es van activar les campanyes comercials dirigides al mercat energètic 

reusenc, les quals es van dirigir especialment a la dona com a usuària principal de 

les aplicacions en el mercat domèstic del gas.166  

 
Publicitat presentada en publicacions tècniques del gas. 
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 Un increment del 4,72 %. A la província, l’increment dels abonats del mercat domèstic arribarien a 
representar el 96,16 % del total. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1967. Pàgs.: 42 i 45. 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1966. Pàgs.: 42 i 44. 
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 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 7 desembre de 1966, 19 de setembre i 17 d’octubre de 1967. 
Pàg.: 160, 172-173; Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1967 i Cursillo sobre utilización. 1963. 
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L’any 1966, a la província de Barcelona el consum per habitant i any era de l‘ordre 

de 120  m3 de 4.200 Kcal/m3, mentre que el consum mitjà per abonat era de 597,7 

m3. A la província de Tarragona, aquest consum va ser de 462,9 m3, lluny de la 

mitjana nacional que era de 639,8 m3. En el mercat domèstic de la província, el 

consum va ser de 432,8 m3, també lluny del nacional que era 518,6 m3. En el 

mercat industrial, al contrari que passava amb el mercat domèstic, el consum per 

abonat era superior a la mitjana nacional, 4.031 m3 per 3.797,5 m3. En el mercat 

comercial i artesanal, el consum, va quedar molt per sota de la mitjana d’Espanya, 

592,3 m3 per 1.441.8 m3 de gas per abonat.167 Aquestes dades sobre el baix 

consum de gas a l’estat espanyol tenia una part positiva, perquè donava una idea 

de les possibilitats que encara tenia el gas a Espanya, especialment quan es 

comencés a subministrar el gas natural, que havia de significar la gran eclosió 

d’aquesta energia. Només en equilibrar el consum amb Holanda, 10 vegades 

superior que el de l’estat espanyol, significava un potencial de negoci 

espectacular.168 Aquests índexs de consum comparats amb els d’altres països 

europeus occidentals, també mostraven les dificultats econòmiques, socials, 

tecnològiques i de primeres matèries que van patir el conjunt de les societats de 

gas espanyoles durant la seva existència. Aquesta dificultats van comportar el seu 

endarreriment tan sols superat, entre d’altres motius, per la constància i la 

tenacitat d’aquells que van participar directament en aquesta indústria, la situació 

pràctica de monopoli, en molts casos, que es va mantenir al llarg de la seva 

existència amb el beneplàcit dels consistoris municipals i la fidelitat de la majoria 

dels consumidors de gas.  

 

L’any 1968, les dades de la indústria del gas no van variar en excés a les del 1966, 

el 96,42 % dels abonats de la província eren domèstics, amb un rati similar al 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1966. Pàg.: 46. 
168

 AGN: Memòria Balanç de Catalana de Gas. Exercici 1966. Presentada a la Junta General Ordinària de Srs. 
Accionistes el 7 de juny de 1967.  
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d’altres províncies catalanes i espanyoles, com la de Barcelona que tenia un 94,72 

% dels seus 366.435 clients en els usos domèstics. Quan al consum de gas 

domèstic, a Espanya era d’un 76,20 %, 410 milions de metres cúbics; el mercat 

industrial i comercial era del 30,58 %, mentre que l’enllumenat públic ja es podia 

considerar un consum residual amb poc més de 2 milions de metres cúbics. A la 

província de Tarragona, el consum domèstic sobre el total de gas venut encara se 

situaria, amb un 90 % per sobre de la mitjana nacional, mentre que a la província 

només va ser d’un 72 % amb un pes important, superior al 28 %, dels consums en 

la indústria i el comerç. A més, la indústria del gas a la província es trobava en 

consums per client en un índexs paupèrrims si tenim en compte que el ocupava el 

penúltim lloc de la totalitat, tan sols superada per la província de Múrcia i on cap 

de les dues superava els 400 metres cúbics abonat/any, mentre que a Madrid es 

superava els 900 i a Barcelona els 700 metres cúbics.169  

 

L’any 1969, el nombre d’abonats a l’estat espanyol era de 750.661 abonats; dels 

quals 9.669, un 1,29 % del total, pertanyien a la província de Tarragona; 3.994 eren 

de Reus, un 0,53 % de total nacional.  El mercat del gas estava en un gran moment, 

des de l’inici de la dècada, i des de l’any 1960 havia crescut en uns 250.000 clients 

més, un 50 %. Aquest percentatge de creixement, però no es va produir a Reus, 

que a pesar del notable creixement demogràfic només va augmentar un 14 % el 

seu nombre d’abonats, en gran part degut als propis problemes de producció i de 

distribució que van limitar a Gas Reusense a realitzar un subministrament de baixa 

qualitat i a tenir, durant molt de temps, un preu del metre cúbic de gas més elevat 

respecte a les altres indústries gasistes del gas de l’estat i el més alt de la 

província.170 A principis del 1970, ja com Catalana de Gas y Electricidad, el nombre 

                                            
169

 Les dades establertes per l’any 1968 són sorprenentment baixes a les que s’estipulen per l’any 1969. El 
consum per abonat va passar de 394,9 m

3
 a 603,8 m

3
 per abonat. Sense cap mena de dubte semblen més 

raonables les subministrades per la documentació de Gas Reusense. Datos estadísticos técnicos de la 
industria del gas, 1968. Pàg.: 54-59 i any 1969: Pàg.: 67.. 
170

 Les dades presentades han estat estretes de: Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960-
1969 i AGR: Llibre d’Actes, 1953-1969. 
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de abonats era de 4.104 abonats, que amb una eficaç acció propera i amb un 

assessorament dels seus problemes de combustió, s’havia reduït al mínim el 

nombre de reclamacions, al mateix temps que es va iniciar una profunda actuació 

en la captació de nous abonats. La Catalana de Gas va assumir els actius de Gas 

Reusense amb una bona perspectiva del futur immediat i uns reptes comercials a 

realitzar per tal d’aconseguir la generalització del consum de gas en una població 

amb unes característiques determinades:171 “(...) el Patronato Local de la Vivienda 

con la Urbanización GAUDÍ, del arquitecto Bofill, obra de vanguardia con 

indudables aciertos, que pretende cohonestar la forma de vida actual con el 

<hábitat>, previene albergar en total a 1.500 familias de acuerdo con las 

exigencias corrientes entre la juventud de nuestro país. La iniciativa privada 

contribuye al movimiento de familias desde las viviendas antiguas o suburbiales, a 

los modernos bloques de la zona urbana, con el consiguiente aumento de consumo 

de gas, a través de la prolongación de nuestras canalizaciones. 

Al no estar generalizado el consumo de gas en nuestro país, muchos de los 

inmigrantes llegados a Reus, desconocen el gas ciudad por lo que la acción 

comercial se hace necesaria. Lo que ya no parece evidente es la forma que debe 

adoptar esta acción. Tenemos la ventaja en este sentido de contar con un objetivo 

limitado, la población reusense; obrar sobre esta población creando en los que no 

la sienten la necesidad de utilizar gas ciudad, como se ha conseguido en el 

extranjero, debe ser nuestra meta principal. Una vez condicionada la mentalidad 

del público, la mayoría de supuestos que informan nuestra comercialización, 

cambiarían fundamentalmente e incluso decrecería la importancia de la tarifa. 

(...)” 

 

En aquest informe, realitzat per la pròpia empresa gasista, s’afirma que l’ús del gas 

ciutat no era generalitzat per raons de desconeixement del producte energètic; 

perquè no es considerava un fluid necessari a les llars, en la qual cosa va tenir molt 
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 SERRAT i BIARNES, Ramon: CATALANA en las ciudades de España. Reus y el gas. Pàgs.: 18. 
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que veure la ràpida i contundent irrupció del gas butà, i els condicionants 

econòmics negatius que encara tenien les elevades tarifes del gas, que només es 

podien obviar si el que es buscava era una energia tèrmica de qualitat que 

permetés un major benestar. Si tenim en compte que el benestar sempre es un 

paràmetre subjectiu i que depèn de factors psicològics i culturals, el preu era 

massa alt per a moltes llars i això va limitar l’expansió del  gas canalitzat, perquè 

les fluctuacions i l’escassetat de les primeres matèries i les problemes tecnològics 

de la fàbrica desprès de la Guerra civil espanyola, sempre el van afectar. 
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Va ser amb l’arribada del gas natural a Espanya, que es van obrir de bat a bat les 

portes del mercat energètic català primer i després l’espanyol. Però entre la 

producció de gas a partir de la destil·lació d’hulla i el gas natural, hi va haver un 

període entremig que va ser, com succeí a Reus amb la planta d’aire propanat, el 

de la producció de gas a partir de naftes i gasos liquats del petroli. Durant la 

segona meitat del segle XX, el creixement del consum domèstic, comercial i 

l’industrial a Espanya va ser espectacular, de tal manera que es va retallar la 

distància de la influència del gas en el mercat energètic europeu. L’expansió de les 

xarxes de distribució, des de l’arribada del gas natural, ha estat una constant de tal 

manera que es va donar subministrament a moltes ciutats espanyoles que mai van 

gaudir d’aquest producte energètic. El gas natural va fer possible, que en les tres 

últimes dècades del segle XX, un creixement extraordinari del mercat domèstic i un 

augment del nombre de clients impensable durant les diverses èpoques de 

manufactura del gas.  
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14.  GAS REUSENSE DEL 1912 AL 1923: ENTRE LA FI DE LA PRODUCCIÓ 

ELÈCTRICA I LA CRISI DE LA I GUERRA MUNDIAL. 

 

14.1. Els factors externs: turbulències polítiques, econòmiques i socials al 

voltant de la I Guerra Mundial. 

 

L’economia catalana i espanyola va millorar recolzada en la desgràcia aliena. El 

negocis del país es trobaren davant una ocasió, gairebé única, amb l’esclat a 

Europa de la I Guerra Mundial i l’estatus de neutralitat on es va situar el govern 

espanyol.1 El grans beneficiaris d’aquesta conjuntura van ser els bancs i la indústria 

que van créixer fins a cotes abans inimaginables. La neutralitat va representar, per 

a Catalunya, la generació d’uns beneficis que no van servir per crear noves 

estructures econòmiques. La incidència de la guerra sobre l’economia catalana, 

com amb l’espanyola, va suposar una expansió de les exportacions, un fort procés 

d’acumulació de capital, una disminució de les importacions i un canvi del signe de 

la balança comercial amb l’exterior.2 Però tota aquesta prosperitat no va servir per 

superar, després del conflicte, l’estat d’una indústria col·lapsada per una 

estructura industrial envellida i la pèrdua dels mercats que van absorbir tot aquest 

increment de producció. La Guerra Mundial va significar una oportunitat 

desaprofitada per consolidar les possibilitats econòmiques del país i així, tot aquell 

que s’enriquí en aquest breu període de temps va passar de l’eufòria a la depressió 

en un obrir i tancar d’ulls. L’economia reusenca, com la catalana, es recolzava en 

petites empreses i petits comerciants amb una infraestructura ínfima. Amb 

aquestes característiques era evident que la capacitat econòmica era reduïda. 

Durant la guerra, Reus va ser incapaç d’avançar amb un bon ritme econòmic.3 

                                            
1
 La neutralitat de l’estat espanyol no es degué a causes polítiques si no a una desastrosa situació financera i 

amb més de la meitat de l’exèrcit espanyol immobilitzat al Marroc per les necessitats d’una guerra colonial 
endèmica. No es podia fer altra cosa. ARNAVAT, Albert: L’impacte de la primera guerra mundial sobre la 

economia reusenca (1914-1923). Cambra de Comerç i Indústria de Reus. 1987. Pàgs.: 9-11. 
2
 Ídem. Pàg.: 21-25. 

3
 Ídem. Pàg.: 9-11. 
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La indústria tèxtil catalana va ser la més afavorida per aquest context bèl·lic. La 

indústria siderometal·lúrgica va créixer, en percentatges, més que qualsevol altre 

sector, amb l’aparició de noves empreses.4 La indústria del ferro es va veure 

afavorida per l’existència de minerals d’excel·lent qualitat, però perjudicada per la 

manca de carbons aptes. En la siderúrgia, la guerra va causar un doble impacte 

sobre la demanda, per l’increment de les vendes a l’estranger i per la necessitat de 

substituir els articles que abans venien de fora.  

 
Foto CIMIR: Sala de retorts de la fàbrica tèxtil Bonet. Reus, any 1916. 

 
No tot en la guerra va ser positiu per l’economia espanyola, perquè la majoria 

d’indústries que depenien de la importació de productes elaborats i matèries 

primeres van veure retallats els seu beneficis, degut bàsicament, al l’increment 

dels preus dels productes importats; aquest va ser el cas de Gas Reusense i d’altres 

                                            
4
 “(...) l’aparició d’empreses com Alts Forns de Catalunya, FEMSA, Pirelli, la consolidació de Torras Herrerías 

y Construcciones, i l’ampliació, amb els tallers al sud del barri barceloní de Sant Andreu, de la Maquinista 

Terrestre y Marítima, que passà a fabricar un centenar de màquines de tren anualment, que abans calia 

importar. (...)” HUERTAS I CLAVERIA, J. M.: Obrers a Catalunya. Pàg.: 149. 
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indústries dedicades a la producció de gas. La tendència a la disminució de les 

importacions es va deure al control que van exercir els països productors sobre 

aquestes matèries, a les dificultats i l’encariment del transport marítim. Així 

Catalunya, va veure reduïda dràsticament les seves compres de béns d’equip, 

maquinària, productes químics de base, pasta de paper, carbons minerals, alguns 

productes alimentaris, etc.; la qual cosa va provocar fluctuacions en l’estabilitat 

econòmica de les empreses, així com l’alça dels preus del producte final. A més, es 

va pretendre aconseguir l’autoabastiment de matèries primeres del mercat 

nacional amb una expansió de la productivitat, però en el cas dels carbons per a la 

generació de gas no va reeixir, per culpa de la poca qualitat dels carbons hispans i 

d’una producció autòctona inferior que va fer que els preus fossin cars.5 Les 

dificultats en les importacions van donar via lliure a l’especulació en l’encariment 

de les matèries primeres energètiques.6 La inestabilitat social a Espanya encara 

perjudicava més una situació industrial que semblava propícia per al seu 

desenvolupament i apropament al nivell de la indústria els països europeus que es 

trobaven immersos en el primer conflicte bèl·lic de caràcter mundial. En general, 

les condicions de treball eren precàries i si l’obrer, en general, estava explotat i en 

condicions laborals nefastes; la dona encara es trobava pitjor: el seu salari era més 

baix i els seus drets menys respectats.7 La manca de pau social era, en gran part, la 

resposta obrera a l’explotació que patia que es va veure estimulada per les 

ideologies revolucionàries que van aparèixer al tram final del segle XIX.  

 

                                            
5
 El preu del carbó asturià era major que l’anglès i de menor qualitat. Així el preu de venta de les hulles 

crivellades asturiana i anglesa en els ports espanyols el 1882 era, al port de Barcelona, 36,87 pessetes 
l’asturiana i 33,87 l’anglesa. De tal forma que l’hulla anglesa, al port de San Sebastià era del 10 % més 
econòmica que l’asturiana; al port de Cadis el 27,9% i a Barcelona el 8,86 %. NADAL, Jordi: El fracaso de la 

Revolución industrial en España 1814-1913. Ariel Historia, núm.: 5. Barcelona, 1975. Pàg.: 142 Taula 2. 
6
 El preu de l’hulla es triplicaria de tal forma que a l’any 1917 el preu de la tona era de 150 pessetes mentre 

que el 1925, una vegada el preu tornà als valors normals d’abans de la guerra, era de 50,05 pessetes. AHT 
Declaració Balanços de Gas Reusense i AGN: Llibre Inventario (1925-1949). 
7
 “(...) malgrat que el juliol de 1912 es promulgués una llei que prohibia que (la dona) treballés de nit a 

aplicar progressivament fins al total compliment el 1920, l’any 1913 el 63 per cent dels obrers nocturns eren 

dones. (...)” ARNAVAT, Albert: L’impacte de la primera guerra mundial ... Pàg. 150. 



14. Gas Reusense del 1912 al 1923: entre la fi de la producció elèctrica i la crisi... Pàgina 806 

 

A Reus, durant les primeres dècades del segle XX, la situació econòmica va ser 

dolenta com testimonien els textos de l’època.8 La crisi va provocar l’emigració 

continuada de capitals i obrers amb les seves famílies, amb un clar procés de 

desvaloració dels recursos reusencs. En un primer moment, l’esclat de la I Guerra 

Mundial va significar un sotrac per a la ja malaltissa economia reusenca. Es va 

produir una aturada del flux comercial, amb la paralització de l’exportació 

tradicional de fruits secs, de l’oli i del vi, que es realitzava des del port de 

Tarragona. També, va dificultar el proveïment de matèries primeres a Reus de tal 

manera que va entorpir el treball de la Fabril Algodonera i va crear dificultats de 

subsistència a Gas Reusense. L’afecció industrial de l’escassetat en el 

subministrament de matèries primeres va generar un augment de l’atur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 FORT, J.: Guía de Reus, Reus, 1925, Pàg.: 97. 
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14.2. Gas Reusense i la crisi de l’hulla en el període 1913-1923. 

 

Gas Reusense va passar de produir 300.000 m3 de gas a l’any 1880; a 1.500.000 m3, 

el 1913; que en gran part els va consumir l’enllumenat públic i el mercat domèstic, 

i una petita part la força motriu.9 En aquest moment, Gas Reusense era el principal 

subministrador de l’enllumenat públic, mentre l’electricitat era incipient en aquest 

mercat encara que avançava, sense pausa, en el mercat de l’enllumenat privat.  Un 

any després de la venda de la central elèctrica, Gas Reusense, ja havia restringit les 

seves despeses empresarials i va concentrar els seus esforços i objectius en fer 

rendible la producció de gas i els seus productes derivats. En desaparèixer la 

competència elèctrica, l’empresa concessionària, Electra Reusense, va intentar 

augmentar el preu de l’electricitat, la qual cosa va afavorir a la comercialització del 

gas que en aquells moments tenia un preu molt competitiu. A més, d’una política 

desfavorable amb els preus, el servei elèctric també era força deficient.10  

 

L’empresa va passar per dificultats importants durant la 1a Guerra Mundial, per 

intentar mantenir la producció, degut a la manca d’hulla anglesa i a les restriccions 

governatives. Aquesta producció es va reduir a la meitat. Durant aquest període 

Gas Reusense va haver de recórrer a la utilització d’hulla de mala qualitat i d’un 

elevat preu. La intervenció de l’estat, mitjançant el Comitè de Subministraments 

d’hulla va resultar ineficaç i les fàbriques, malgrat que van apujar 

considerablement el preu del fluid, van veure reduïts els seus beneficis per culpa 

de la substitució del gas per electricitat, accelerada pels seus costos. Però l’estat 

també va intentar garantir el subministrament de gas i electricitat a les poblacions, 

mitjançant Reials Ordres que van establir el procediment per a una reducció de 

l’enllumenat públic i la creació de barreres legals perquè les fàbriques no 

decidissin el cessament o la suspensió del subministrament contractat amb els 

                                            
9
 ARNAVAT, Albert: L’impacte de la primera guerra mundial ... Pàg.: 136. 

10
 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860. Tom IX. Pàgs.: 378, 383, 414 i 447. 
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Ajuntaments, adduint raons d’interès col·lectiu:11 “(...) Puede ser, pues, materia de 

otras medidas de Gobierno (unas ya adoptadas y otras en proyecto) la regulación y 

la coordinación posible de los intereses contrapuestos de productores y 

consumidores; (…) 

Ya por su naturaleza, sin relación a situaciones de anormalidad social, los 

servicios de alumbrado, así público como privado, en su aspecto de interés 

colectivo, han sido con diversos motivos objeto de reglamentación gubernativa, 

que siempre ha tendido a evitar el grave daño que a la conveniencia y tranquilidad 

generales ocasionaría la interrupción en la prestación de aquéllos, porque a nadie 

puede ocultarse el grave trastorno que en la marcha de la vida nacional significaría 

la paralización de un medio de vida tan indispensable como el del alumbrado. (…)” 

 

En aquest ordre de coses, l’empresa es va veure afectada greument tant amb la 

producció com amb la distribució de gas a la ciutat de Reus. El beneficis també van 

decaure considerablement, tal i com es veu en l’evolució d’aquests al període 

comprés entre els anys 1910-1923: 

                                            
11

 “(...) Así, en otras disposiciones, la Instrucción de 4 de Enero de 1905, obliga a los arrendatarios del 

servicio de alumbrado de las poblaciones a no suspenderle, sino después de previo aviso con treinta días, 

cuanto menos, de antelación, aun en el extremo caso de que la suspensión obedeciera a causas de 

justificación civil plena como la falta de pago por parte de las Corporaciones municipales. Según la ley de 27 

de Abril de 1909, las huelgas o paros de obreros o de patronos, no podrán efectuarse sino ocho días después 

del correspondiente anuncio, cuando tiendan a producir falta de luz. Y el Poder público mira con tan 

delicada atención la especialidad de tal servicio que, excluyéndole de las normas corrientes y tradicionales 

de la contratación civil, llega en el Real decreto de 8 de Junio de 1916, a prohibir al vendedor de gas o de 

fluido eléctrico que suspenda el suministro cuando exista pendiente alguna reclamación de las que se 

expresan en los artículos 42 y 108 de dicha disposición reglamentaria. 

Así, pues, si el problema, aun dentro del desarrollo normal de las relaciones económico-sociales 

tiene ese aspecto de conveniencia e interés públicos, siempre reconocido por la Administración, cuando el 

Gobierno observa que, además, en las circunstancias anormales por que atravesamos, los conflictos ya 

iniciados adquieren derivaciones que comprometen la paz pública, amenazándola gravemente – según 

síntomas elocuentes manifestados, entre otras importantes poblaciones, en Almería y Valencia, - 

indispensable es la adopción de eficaces medidas que atajen el mal, oponiendo a éste remedios de 

naturaleza transitoria y circunstancial, solo encaminados a prevenir las posibles alteraciones del orden. Por 

estas razones, 

 S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, como medida de carácter general y obligatoria (…), 

que los productores de gas y de electricidad para el alumbrado no podrán cesar ni suspender el suministro 

contratado con anterioridad con los Ayuntamientos o particulares, sin autorización del Gobernador de la 

respectiva provincia, el cual negará precisamente aquélla, cuando, a su juicio, existan motivos fundados de 

que la cesación o suspensión del servicio pudiera originar grave alteración de orden público (…)”. AHCR: 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 17 de setembre de 1916 i Reial Decret de 23 d’agost de 1916. 



14. Gas Reusense del 1912 al 1923: entre la fi de la producció elèctrica i la crisi... Pàgina 809 

 

8
7

.5
2

6

8
7

.5
4

6

6
2

.5
0

0

6
2

.5
0

0

6
2

.5
8

6

6
3

.3
8

5

5
0

.5
2

9
-4

.4
6

4

3
.6

9
3

-2
.5

2
9

1
9

.2
0

1

5
0

.8
4

7

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923

P
e

ss
e

te
s

Anys

BENEFICIS DE GAS REUSENSE EN EL PERÍODE 1910-1923

 
 

PRODUCCIÓ GAS ANUAL GAS REUSENSE 

ANY PRODUCCIÓ GAS M3 ÍNDEX 

1913 1.500.000 100,0 

1917 750.000 50,0 

1918 800.000 53,3 

1919 900.000 60,0 

1922 875.837 (1) 58,3 

1923 873.247 (2) 58,2 

(1) 1.130.000 Kg. de cock i 1.320.000 Kg. de quitrà. 
(2)    107.000 Kg. de cock i     126.000 kg. de quitrà. 

 
La relació directa entre els beneficis i la producció es reflecteixen, per comparació 

entre els dos quadres.12 El descens de la producció va ser tan espectacular que, 

entre els anys 1913 i 1917, ja en plena 1a Guerra Mundial, de 1.500.000 m3 es 

reduí fins a 750.000 m3. L’enllumenat públic es va limitar gairebé a la meitat per 

decisió del Govern de l’estat, que va adoptar aquesta decisió com a conseqüència 

de la manca de carbons provocada per la guerra. L’enllumenat públic de Reus 

                                            
12

 AHT: Declaració Balanços de Gas Reusense, 1910-1923. 
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constava de 313 fanals de gas, amb becs d’incandescència, i un bon nombre de 

llums elèctrics en alguns passejos i places, que amb el Real Decret, dictat el 1916, 

va reduir el nombre de fanals i l’horari d’iluminació.13 L’efecte immediat d’aquesta 

mesura va ser el descens de la producció i en conseqüència el descens dels 

beneficis, degut a la dependència tan important que Gas Reusense tenia de 

l’enllumenat públic. En aquesta pèrdua en la influència de l’enllumenat de la 

ciutat, s’hi ha d’afegir que l’any 1912, també va perdre el subministrament d’una 

gran part de l’enllumenat públic elèctric. L’any 1911, la producció mitjana diària de 

gas era de 2.134,47 m3; mentre que el 1920, dos anys desprès de l’acabament del 

conflicte, era de 1.902 m3 diaris, que demostra que l’empresa encara no s’havia 

recuperat dels seus efectes. El 1922, la producció va arribar i va superar la 

producció d’abans de la guerra, amb 2.399 m3 diaris.14 En aquest mateix moment, 

l’energia elèctrica ja estava consolidada com una alternativa al gas en la producció 

de força motriu per a les indústries locals; de manera que l’any 1914, a Reus, el 

nombre d’abonats elèctrics era de 339, amb 2.971 cavalls de vapor (HP)15 

connectats i un consum industrial anual de 3.323.854 kW; mentre que l’any 1919, 

el nombre de abonats ja era de 440 amb 3.237 HP connectats i un consum de 

3.684.933 kW.  L’evolució era ascendent, amb un increment del 8,60 % dels 

abonats. Aquests consumidors procedien de la creació de petites noves indústries, 

la majoria del sector tèxtil cotoner.16  

 

En aquesta època, Gas Reusense va passar per situacions difícils, a l’igual que altres 

indústries del sector. La crisis del carbó, l’augment dels salaris i jornals, el doble 

d’abans de la I Guerra Mundial, i el deute municipal van fer que l’empresa tingués 

un balanç negatiu els anys 1917 i 1919 i que no es repartissin dividends entre els 

                                            
13

 ARNAVAT, Albert: L’impacte de la primera guerra mundial ... Pàg.: 136. 
14

 AHT: Declaració Balanç de Gas Reusense, 1922.  
15

 Equival a 75 kgm/seg., es a dir, la potencia necessària per transportar 75 quilos de pes a un metre de 
distancia en un segon. S’estima que es el pes que pot portar un cavall en aquest temps i a aquesta velocitat 
(per això, el nom del terme). Les seves inicials són CV o HP -sigles de Horse Power o potencia d’un cavall -. 
16

 ARNAVAT, Albert: L’impacte de la primera guerra mundial ... Pàg.: 137. 
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accionistes durant el període comprés entre els anys 1917-1920.17 La solució per 

superar la crisi va ser la d’augmentar els preus de gas comercialitzat, una resposta 

sempre molt recurrent, i sobre els quals l’Administració de l’estat van voler legislar 

per tal de garantir el subministrament del gas i de l’electricitat, tal i com van 

demostrar a l’any 1916.18 L’increment de les tarifes del gas a Reus va ésser molt 

considerable, el gas consumit per comptador va passar d’un preu de 0,25 pessetes 

el metre cúbic l’any 1904, a un preu de 0,45 pessetes el metre cúbic després de la I 

Guerra Mundial, gairebé el doble, mentre que les veus discordants clamaven al cel 

i cercaven exemples on aquest fet no s’hagués produït, com va ser la ciutat de 

Tarragona.19 Però, també es va donar un canvi de preus en el sentit contrari quan 

la conjuntura ho va permetre, per exemple, entre els anys 1921 i 1922, el metre 

cúbic consumit en dependències municipals va passar de 0,45 a 0,40 cèntims de 

pesseta. Va ser un dels símptomes de la recuperació econòmica i de l’evolució 

tècnica de l’empresa.20 L’any 1924, es van tornar a rebaixar els preus, com a 

mesura extraordinària, després de donar per saldat el deute amb l’Ajuntament, - el 

compte d’endarreriments per consum de gas -, a partir del lliurament dels Bons, a 

Gas Reusense, de l’Emprèstit de Liquidació, aprovat per l’Ajuntament de Reus.21 

                                            
17

 AHT:  Declaració Balanços de Gas Reusense. 
18

 AHCR: Butlletí Oficial de la Província. 17 de setembre de 1916. 
19

 AHCR: Actes Municipals any 1916. Reus, 4 d’agost de 1916.  
20

 “(...) Prontos a llegar a fin de año, esta Sociedad se ve en el caso de poner en conocimiento de V.E. que no 

puede volver a los antiguos precios (precios del 1904), por no permitirlo los aún elevados precios del carbón 

y otros gastos de personal, que no se han reducido. No obstante esto, habiendo obtenido alguna ventaja en 

la fabricación, esta Sociedad tiene el honor de anunciar a V.E. que los precios que han de regir para todo el 

año de 1922 y que empezarán a contarse desde 1º Enero de dicho año, son como sigue:  

farol     50/55 litros = 0’0025 ptas hora 

farol    80/90    “     = 0’0375 ptas hora 

farol 130/140   “     = 0’0450 ptas hora 

 1 m
3
    “     = 0’40 ptas 

DESCUENTOS – Regirán los mismo del convenio vigente, mientras no quede saldada la cuenta de atrasos, y 

son como sigue: 

40 % para el alumbrado público y 0,065 ptas m
3
 en el consumo por contador (...)”. Els preus de l’enllumenat 

públic a gas del 1922 descendiren, respecte als del 1921, més d’un 15 %. AHCR: Enllumenat públic amb 

fanals de gas 1928. Carta a l’Ajuntament de Reus de 26 de novembre 1921.  
21

 Ídem.: Carta de Gas Reusense a l’Ajuntament el 31 de juliol de 1924. 
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Però aquest deute saldat va ser transitori, perquè a l’any 1939 va tornar a 

aparèixer.22  

 
Foto CIMIR: La plaça de Mercadal, una nit de l’any 1918. 

 
La salut de l’empresa gasista reusenca, una vegada superat el sotrac que la 1a 

Guerra Mundial va provocar en la indústria del gas espanyola, no era crítica i la 

supervivència d’aquesta aventura industrial i econòmica va ser prou atractiva com 

per donar-li continuïtat. Mentre el conflicte mundial transcorria, el gas continuava 

la lluita tecnològica i econòmica amb l’electricitat, per la preeminència lumínica. El 

gas encara va obtenir victòries sobre l’enllumenat elèctric com la de l’any 1916, 

amb la il·luminació del Mercat de la Peixateria i les Carnisseries.23 Tot i això, cada 

vegada es tractarien de victòries més esporàdiques i etèries. Els debats a 

l’Ajuntament de Reus, com d’altres, per determinar el millor sistema d’enllumenat 

públic es va mantenir amb posterioritat a la concreció del projecte anterior, però 

va ser una qüestió on l’electricitat es va obrir pas lentament i on el gas va 

                                            
22

 AHT: Declaració de balanços de Gas Reusense de l’any 1939. 
23

 AHCR: Actes municipals any 1916. Reus, 11 d’agost de 1916. Foli 257.  
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aconseguir sobreviure durant tota la primera meitat del segle XX. Per tal de no 

caure derrotat per la “moderna” energia elèctrica, Gas Reusense va enfortir la seva 

estructura productora i de distribució per tal de poder continuar amb la 

competència energètica i no morir en l’intent. 

 

Els exercicis econòmics de l’empresa gasista, durant els anys anteriors a la Gran 

Guerra, van estar marcats pel desencís que es va produir amb la venda, l’any 1912, 

de la Central d’Electricitat, el canvi de sentit en l’estratègia empresarial i la tornada 

als orígens, al monopoli del gas com a producte energètic existent a la ciutat de 

Reus. La producció elèctrica havia estat una experiència fallida de catorze anys, 

però altres futurs avatars regirien el destí de l’empresa. Dins d’aquest àmbit, l’any 

1913, els resultats de la societat van baixar al mateix nivell que els resultats de 

l’exercici de 1912. Els beneficis líquids de 1913 van ésser de 62.500 pessetes, amb 

un repartiment de 25 pessetes per acció.24 Pensar que es podrien recuperar els 

beneficis desprès del periple elèctric era factible, però, en realitat, es va convertir 

en una utopia, deguda sobretot, als esdeveniments internacionals. Els beneficis 

obtinguts a l’exercici del 1914 va permetre el repartiment següent: “(...) Ptas. 

43.288’19 a la amortización del 15 por 100 de ptas. 288.587’99, valor de los 

aparatos, máquinas, cañerías y material de alumbrado público; ptas. 25.000.- 

correspondientes al anticipo de 10 pesetas por acción repartido a cuenta del 

dividendo activo; pesetas 37.500.- a repartir, como complemento del mismo, a 

razón de 15 pesetas por acción, y ptas. 149’82, que quedan de remanente, se 

unirán a los rendimientos del siguiente ejercicio. (...)”  Però la Junta d’accionistes 

estava realment preocupada pel present i el futur més immediat constatant que: 

“(…) Algo han influido, no mucho, en el resultado del ejercicio del 1914 los 

desastrosos efectos de la guerra europea, encareciendo los precios de los carbones; 

pero, desgraciadamente, puede afirmarse, hoy, que más, mucho más, influirán en 

el ejercicio del 1915 = La penosa marcha que llevan los Municipios, de la cual ya se 

                                            
24

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1913.  
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ha hablado aquí en otras ocasiones, por lo que respecta al nuestro ha resultado en 

el pasado ejercicio más penosa todavía; ya que, a pesar de nuestras continuas 

gestiones, no sólo no se ha logrado la disminución de su débito, sino que este ha 

sufrido un aumento de ptas. 15.559’29. (…)” 

 
El deute municipal era un greuge de llarg recorregut que va semblar desaparèixer 

l’any 1924. En la dècada anterior, el deute va oscil·lar entre les més de 100.000 

pessetes de 1914 i les 74.428,02 pessetes de l’any 1923.25 Els beneficis de la 

societat, durant la Gran Guerra, van baixar de manera espectacular i es van situar 

en el terreny de les pèrdues. Davant d’aquesta dinàmica, la liquidació del deute 

municipal hauria estat una ajuda important, però això no va passar i el deute va 

oscil·lar sense cap rumb fix. 

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
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EVOLUCIÓ DEL DEUTE MUNICIPAL EN EL PERÍODE 1914-1923

 
 
Els costos del personal de 1914 es van dividir en tres grups. El primer, el pagament 

dels sous del personal administratiu de l’empresa, que va ser aquest any de 

14.699,64 pessetes; gairebé una quarta part dels diners destinats al segon grup, el 

                                            
25

 AHT: Memòries de Gas Reusense, 1902-1924.  
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personal de la fàbrica (incloïa els operaris del servei exterior i els fanalers), que va 

ser de 46.853,37 pessetes; mentre que es van dedicar 4.710,72 pessetes al tercer 

grup, format pel personal passiu. Tal i com quedava reflectit en el compte de 

Despeses Generals, a més dels sous i dels jornals que es pagaven al personal de la 

societat, també es van produir altres despeses, que varen abastar les més diverses 

tasques, des del pagament a un delineant per realitzar el plànols de les canonades, 

fins a les factures del carreter pels serveis d’extracció de l’escòria generada per els 

forns.26 Aquesta última forma de relació laboral reflecteix una certa externalització 

dels treballs, que alleugerava el pes econòmic dels obrers en els comptes de 

l’empresa. La relació de treballadors i el seus sous anuals detallada a continuació, 

correspon a les persones que realitzaven tasques en l’Administració i gestió de 

l’empresa. L’any 1909, Gas Reusense ocupava a 53 treballadors, quan la producció 

elèctrica encara era vigent. Així es pot determinar que la majoria dels treballadors 

s’ocupaven de les tasques directes de la producció, el subministrament i el 

manteniment del servei del gas. Entre aquest personal d’ofici, els salaris eren, el 

1912, d’entre tres i quatre pessetes diàries si es tractava d’un obrer especialitzat. 

Amb la venda de la fàbrica elèctrica, el nombre de treballadors va baixar en un 25 

%, de manera que l’any 1919, Gas Reusense només tenia 38 treballadors.27   

 

Noms dels perceptors Quantitat percebuda Pessetes

Pau Freixa Martí   Administrador 4.500

Pere Pau Roig Boqué   Tenidor de Llibres 2.400

Josep Cervera Giménez   Auxiliar 1.499,88

Joan López Mas   Auxilar 1.499,88

Pere Aguadé Zamora   Auxiliar 1.499,88

Joan Chandon Camell   Auxiliar 1.200

Jaume Testany Inglés -9 mesos-   Auxiliar 900,00

Antoni Barrera Banús 840,00

Rosend Sans Llobet   Auxiliar 360,00

TOTAL 9 persones TOTAL   14.699,64

Any 1914: Relació de sous satisfets

 
Personal de l’Administració de Gas Reusense i els seus salaris. AHT: Balanços de Gas Reusense, 1920. 

                                                                                                                                    
 
26

 Es va pagar a R. Guinart, per 26 hores de treball pels plànols de les canonades, 32 pessetes. Cada hora 
tenia un valor de 1,23 pessetes. A Òdena per 7 

2
/4 jornals de carro per extracció de l’escòria se li va pagar 60 

pessetes. Cada jornal tenia un valor de 8 pessetes. Durant el 1914, i segons el detall del compte de 
Despeses Generals, s’invertiren en l’extracció d’escòria 17,25 jornals. Ídem.: Balanç any 1914. 
27

 AHCR: Junta local de Reformes Socials. Relació de fabricants i obrers, 1909. 



14. Gas Reusense del 1912 al 1923: entre la fi de la producció elèctrica i la crisi... Pàgina 816 

 

 
Malgrat que els primers anys del segle XX havien comportat una sèrie de 

problemes per a la indústria del gas, com l’aparició de l’electricitat que va canviar 

el comportament de les empreses gasistes del segle XIX i la crisi carbonífera 

desencadenada pel conflicte bèl·lic de 1914, Gas Reusense, com la resta 

d’empreses que van sobreviure la dècada dels anys 20, es van veure obligades a la 

millora contínua de les tècniques emprades amb el gas. L’empresa reusenca mai va 

estar allunyada de les innovacions tecnològiques i va mantenir una relació 

constant amb La Catalana de Gas de Barcelona i amb els moviments que la 

indústria del gas efectuava més enllà de les fronteres espanyoles. Gas Reusense 

estava subscrita a les tres publicacions més importants sobre el món del gas; una 

de procedència francesa, el Journal de l’Eclairage du Gaz i les altres dues, 

publicades a Anglaterra, l’Engineer i el Journal of Gas Lighting. La publicació de 

més solera i la més consultada per les fàbriques de gas catalanes era la francesa, el 

Journal de l’Eclairage du Gaz, que recollia totes les experiències que, tant per 

qualitat com per desenvolupament tècnic, calia conèixer.28 Un altre camí per 

incorporar-se d’una manera segura i eficient a la tecnologia era pertànyer a 

l’Asociación Fabricantes de Gas i l’empresa reusenca en formava part.29  

 

L’empresa gasista reusenca també havia d’estar al dia fiscalment. Així que Gas 

Reusense va fer efectius tota una sèrie d’impostos, com l’Impost sobre 

l’enllumenat propi pel qual va pagar, l’any 1914, un total de 122,40 pessetes 

anuals; la Quota per consums de 250 pessetes any i, els més importants, la 

Contribució i els Impostos, 6,60 % sobre utilitats, que va sumar aquest any la 

quantitat de 6.386,44 pessetes.30 En el compte de Despeses extraordinàries es van 

                                            
28

 La subscripció anual del Journal de l’Eclairage du Gaz valia, el 1914, de 16,55 pessetes mentre que la 
subscripció a les dues revistes britàniques, Engineer i Journal of Gas Lighting costaven 99 pessetes. AHT: 
Memòria de Gas Reusense de l’any 1914. Compte de Despeses generals. 
29

 La quota a aquesta Associació era de 90 pessetes semestrals. Ídem. 
30

 El concepte de Contribució estava formada per la Contribució territorial - 48,16 pessetes -, la Contribució 
urbana - 381,48 pessetes -, la Contribució sobre sous -564,32 pessetes- i la Contribució del 10 per 100 sobre 
l’assignació a la Junta de Govern - 465,98 pessetes -. L’Impost del 6,60 per 100 sobre els beneficis –utilitats- 
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pagar altres impostos, com l’1 0/00 pel Timbre de negociació pel qual es van fer 

efectives 1.250 pessetes i l’Impost del 3,30 % sobre el Dividend actiu.31 També, 

com Arbitri municipal sobre canonades de gas es van pagar 1.000 pessetes, l’any 

1915. En els resultats empresarials de l’exercici de 1914, es va deixar notar un altre 

efecte de la Gran Guerra, l’encariment exagerat dels nòlits, que van fer elevar a 

preus inversemblants els costos dels carbons. Els beneficis es van reduir fins la 

quantitat de 63.384 pessetes i es van repartir 25 pessetes per acció. Aquests 

problemes es van ajuntar amb l’increment del deute municipal per l’enllumenat 

públic de gas.32 
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Estadística general de producción, importación y distribución directa de carbones minerales. 

 
La Memòria sobre l’exercici de l’any 1916 es va redactar en aquests termes:33 “(...) 

En el ejercicio que nos ocupa, nuestra industria ha seguido siendo víctima de la 

perturbación producida por la guerra. Carísimos los carbones, hízose ineludible la 

                                                                                                                                    
ascendia a 4.926,50 pessetes. Ídem. Declaración jurada del total de los beneficios obtenidos en el ejercicio 

anual de 1914, que deben tributar por el 6’60 por 100. 
31

 Ídem. Comptes de Despeses extraordinàries i Despeses generals de l’exercici 1914. 
32

 Ídem. Balanç de Gas Reusense de l’exercici 1915. 
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elevación de los precios de venta de los productos gas y coke, y algo se pudo hacer 

en este sentido, pero no todo lo que exigía el encarecimiento de los carbones. Así, 

los ingresos no han correspondido al elevado coste del carbón produciéndose 

notable baja en los beneficios obtenidos. Reducidos estos a ptas. 50.529,08, solo 

permiten un reparto de 20 pesetas por acción; (...)”. A la gràfica superior, realitzada 

a partir de les dades estadístiques del carbó britànic importat a l’estat espanyol, es 

veu clarament l’ascens dels preus durant el conflicte bèl·lic de la I Guerra Mundial, 

amb una punta espectacular l’any 1918. En aquest any el preu es va multiplicar per 

10, respecte el preu de 1914, l’any en què va esclatar la guerra. L’any 1916, era un 

mica menys del triple i el preu del carbó destil·lat per Gas Reusense al seus forns 

tenia un preu mitjà de 106,14 pessetes,34 tot i que les estadístiques del carbó 

importat a l’estat el situaven en 141,70 pessetes. Cal considerar que aquesta 

diferència entre els preus oficials i el real confirma la utilització de carbons de 

pitjor qualitat que l’hulla anglesa. D’aquesta manera era impossible aconseguir 

l’estabilitat econòmica necessària per al bon funcionament d’una empresa. L’any 

1917, les dificultats per aconseguir un bon subministrament d’hulla estrangera van 

augmentar tant pels obstacles per aconseguir el transport per mar, com perquè 

per disposició del Govern espanyol es va tancar el transport ferroviari des de la 

frontera. A més, “(...) aumentadas por engaños e informalidades de mineros e 

intermediarios y por las onerosísimas condiciones que imponen los navieros en sus 

contratas de fletamento imposibles de evitar del todo, continúan pesando por 

modo extraordinario sobre las industrias de fabricación de gas de España, a cuyos 

efectos generales no nos hemos podido sustraer. Ellas han hecho subir los precios 

del carbón en proporción tan sumamente gravosa, que no hubo manera de 

contrarrestar, y de ahí que nuestro trabajo de fabricación de gas no haya resultado 

remunerador y hayamos saldado con una perdida de Ptas. 4.463,58.(...).35
 Per tant, 

no hi va haver repartiment de beneficis entre els accionistes i aquest exercici va ser 

                                                                                                                                    
33

 Ídem. Balanç de Gas Reusense de l’exercici 1916. 
34

 Ídem.: Compte de Despeses generals de l’any 1916. 
35

 AHT: Balanç de Gas Reusense de l’exercici 1917. 
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el primer any de l’empresa, des de la seva creació, amb un saldo negatiu i amb 

pèrdues en la fabricació de gas, es va fer imprescindible aconseguir recursos d’allà 

d’on fos i una font que existia, però que era difícil de fer rajar, era el deute 

municipal.36 Durant l’exercici del 1917, el pagament municipal va aconseguir 

sufragar el seu consum de gas, a més de fer minvar d’una forma escassa el deute 

consolidat. Va passar de 96.379,89, l’any 1916; a 89.926,67 pessetes l’any següent, 

no tant pels esforços fets per l’Ajuntament sinó per una reducció de capacitat i 

d’hores de l’enllumenat públic, iniciat a partir de l’any 1916. Gas Reusense va fer, a 

la Memòria de l’exercici de 1917, una velada amenaça d’acabar amb el 

subministrament de gas per l’enllumenat públic sinó es resolia el tema del deute. 

 

La situació de la indústria del gas a la província de Tarragona era dolenta si se la 

compara amb la dels finals del segle XIX, quan funcionaven sis fàbriques. L’any 

1917, produïen gas tres fàbriques a la província de Tarragona: la de Reus, la de 

Valls i la de Tortosa.37 La fàbrica de gas de Tarragona va desaparèixer quan la va 

adquirir La Canadiense (empresa elèctrica multinacional). La fàbrica de Reus era la 

més important de la província en producció i en consum. La producció a Reus, el 

1913, era tres vegades superior als 441.000 m3 anuals de la fàbrica de Valls. Segons 

van publicar les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de les principals ciutats 

tarragonines, les conseqüències de la guerra ocasionava que:38 “(...) Estas fábricas 

han venido luchando durante la guerra, con dificultades enormes que les han 

ocasionado grandes pérdidas y han reducido en grado extraordinario su 

producción, a causa de la falta de carbón unas veces y siempre de su elevadísimo 

precios. (...)” L’any 1917, la producció anual de Gas Reusense era la meitat de la del 

1913. Però, aquest descens de la producció no es va reflectir en les accions de Gas 

Reusense, que van cotitzar fins a les 440 pessetes (a partir d’un valor 250 pessetes) 

                                            
36

 Una pèrdua de 5.242,66 pessetes. Ídem. 
37

 La fàbrica de gas de Tarragona, L’Arboç i El Vendrell estaven aturades. Vida económica de la Provincia de 

Tarragona, 1917. Publicació de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, Reus, Tortosa i 
Valls. Taller Gràfiques A. Rabassa. Reus, 1917. Pàgs.: 147-148. 
38

 Ídem. Pàgs.: 148-149. 
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degut a la solidesa de la companyia i a un certa revifalla de l’economia reusenca.39 

La situació per a la indústria gasista, a diferència d’altres sectors industrials, va ser 

difícil. No totes les empreses de gas van poder suportar la conjuntura que va 

plantejar la situació europea. Altres fàbriques de gas que no van aturar els seus 

forns, durant el període bèl·lic i postbèl·lic, tenien una sòlida base empresarial i 

una forta presència energètica en les seves ciutats, que els hi va permetre 

controlar factors com la demanda, aconseguir una relació de preu del carbó i el 

metre cúbic de gas produït prou bona i que l’enllumenat públic continués vigent, a 

pesar de l’augment del preu de les tarifes i el control municipal sobre el consum. 

L’arrelament de Gas Reusense a la ciutat era molt important i participava amb les 

iniciatives de les institucions locals, algunes d’elles de caràcter benèfic. Cada any 

feia donatius a l’Asil del Sagrat Cor de Jesús i a la Caixa de Socors dels seus obrers i 

quan era necessari col·laborava amb les subscripcions de la Junta local de Sanitat.40 

Aquesta participació, també, tenia a veure la intervenció d’alguns accionistes en la 

Corporació municipal i la Cambra de Comerç. 

 

L’any 1918, l’augment del preu del carbó va arribar al seu punt àlgid i respecte 

l’any anterior va pujar més d’un 50 %. Malgrat l’augment de preu, de les dificultats 

per aconseguir del Comitè del Tràfic Marítim vaixells per el transport del carbó a 

preu de taxa i de les condicions abusives de les navilieres, el tancament de 

l’exercici va donar una mica de benefici, molt petit, però al cap i a la fi era un 

guany que retornà la societat a una senda positiva. Amb les 8.156,77 pessetes que 

es van guanyar, es va amortitzar les 4.463,58 pessetes de pèrdua de l’anterior 

exercici. L’empresa mirava el futur amb un cert optimisme, perquè havia acabat la 

guerra europea i a partir d’aquell moment noliejar un vaixell podria ser més fàcil i 

es podrien aconseguir millors condicions per a les exportacions britàniques. A més, 

                                            
39

 Ídem. Pàgs.: 182-183. 
40

 El donatiu a l’Asil del Sagrat Cor de Jesús era de 100 pessetes anuals el 1917. A la Caixa de Socors dels 
seus obrers aportava 295,50 pessetes anuals. Aquest mateix any aportà a la Junta Local de Sanitat, en la 
subscripció per l’epidèmia, 250 pessetes. AHT: Balanç de l’exercici de Gas Reusense, 1918. 
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van creure que la millora de l’exportació del carbó britànic faria que els miners i els 

naviliers espanyols rebaixessin les seves pretensions. Amb la desaparició dels 

problemes de subministrament, la rendibilitat de la fabricació del gas havia de 

millorar. Durant aquest any, tampoc, va donar resultat la reducció de l’enllumenat 

públic i el deute no va minvar.41 

 
Foto CIMIR: La fàbrica de gas Reusense a l’any 1909. 

 
Els resultats de l’exercici de 1919 foren molt dolents, es va tornar a les pèrdues i a 

la Memòria de Gas Reusense es constatà una gran decepció: “(...) La anhelada paz 

no ha venido acompañada de la mejora que se esperaba en la situación de los 

mercados de carbones y fletes. (...)”  Els preus del carbó continuaven molts cars tot 

i un descens, del tot insuficient, de 24 pessetes la tona.42 Una altre causa 

important d’aquests mals resultats va ésser la baixada dels preus de venda del 

producte coc, que no es va poder col·locar al mercat reusenc per la competència 

                                            
41

 El preu de l’hulla va passar d’un cost elevat de 114 pessetes per tona a 183 pessetes. Ídem. 
42

 El preu mitjà aquest any va ésser de 159 quan el 1918 era de 183 pessetes tona. Ídem.: Balanç de 

l’exercici 1919. 
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d’altres combustibles en els serveis domèstics i en les indústries. Així mateix, es va 

produir una manca en el consum de les indústries metal·lúrgiques i un augment de 

les importacions del coc anglès. Les pèrdues van ser de 2.529,40 pessetes.43 La 

política de l’empresa per solucionar els resultats de l’exercici van passar per dues 

accions: La primera, va ser l’intent del cobrament del deute municipal i la segona, 

l’augment dels preus de subministrament, a partir del mes d’abril, el preu del gas 

va pujar a 0,40 pessetes el metre cúbic.44 La primera acció no es va aconseguir, ans 

al contrari, el deute va augmentar lleugerament, però la segona acció va donar uns 

resultats més positius, perquè es va acordar amb l’Ajuntament, l’alça del preu d’un 

25 % durant sis mesos i després del 50 % durant els tres següents, per a desprès 

d’aquest termini, tornar a una nova negociació del preu del gas.  

Noms dels perceptors Quantitat percebuda Pessetes

Pau Freixa Martí   Administrador 9.000

Pere Pau Roig Boqué   Tenidor de Llibres 3.900
Joan López Mas   Auxilar 2.565
Josep Just Crivellé     Auxiliar 2.145

Pere Aguadé Zamora   Auxiliar 2.145
Joan Chandon Camell   Auxiliar 1.905
Josep Alcinellas Pellicer    Auxiliar 1.275
Salvador Torrell Eulalia    Auxiliar (Va cessar el 15 de març) 187,50

Josep M. Torrell Llaberia    Auxiliar 730
Josp Contijoch Esteve    Auxiliar  (de març a maig) 150
Cervantes Calleja Castillo    Auxiliar (des de juny) 425
TOTAL 11 persones TOTAL   24.427,50

Any 1920: Relació de sous satisfets

 
AHT: Balanços de Gas Reusense, 1920. 

 
A l’augment dels costos per culpa de les matèries primeres, es va afegir un altre fet 

remarcable, la pujada dels sous entre els treballadors de Gas Reusense, que en 

alguns cas es van duplicar respecte el 1914, tal com es pot veure a la taula del sous 

de l’any 1920. En unes condicions normals resultaria del tot estrany aquesta 

                                            
43

 “(…) El resultado del ejercicio de 1919 arroja una pérdida de Ptas. 2.529,40, después de aplicar a su 

minoración el remanente del año anterior, de Ptas. 802,07. = El producto del alquiler de contadores e 

instalaciones particulares, que asciende a Ptas. 5.440,32, se aplicó directamente a la amortización de dicha 

cuenta, representando un 5,86 por 100 de su valor (...)”. Ídem. 
44

 “(...) La persistencia en los elevados precios de coste del carbón y, además, aumento de precio de los 

arrastres, jornales, sueldos y otras materias, encarecen de tal modo los gastos de fabricación, que esta 

Sociedad se ve obligada a elevar el precio del gas, el cual desde el 1º Abril próximo será contado a 0,40 

pesetas metro cúbico más los impuestos vigentes. (...)” L’empresa es  comprometia a baixar els preus en el 
moment en que es normalitzessin els costos. Diario de Reus. 27 de març de 1919. 
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extraordinària apujada, quan l’empresa tenia dificultats econòmiques i pèrdues. 

Però l’alça s’ha de situar davant una situació de crisi general, l’increment dels 

preus a Catalunya durant la 1a Guerra Mundial i els moviments obrers basats en 

ideologies revolucionàries que durant el segle XX van modificar i millorar les 

condicions de treball.45 Tot i això, l’augment dels sous tampoc no va aconseguir 

mitigar la carestia de la vida.  El salari de l’Administrador es va doblar, va passar de 

4.500 pessetes, el 1918, fins a les 9.000 l’any següent. El Tenidor de Llibres va 

augmentar el seu sou en un 56,25 %. Els Auxiliars, en alguns casos, van tenir un 

augment del 17 %, el 1919, mentre que els Meritoris o Auxiliars de menys sou van 

veure duplicat el seu sou. Aquest augment no va ser suficient per algunes 

categories i hi van haver uns altres augments l’any 1920, de tal manera que el  

global de salaris entre  el  1918 i el 1920 va augmentar en un 67 %.46 

 

L’increment dels salaris s’ha de veure des d’una perspectiva social, d’una evolució 

del moviment obrer i la seva acció real sobre la societat, que no tan sols va afectar 

la lluita per un salari digne sinó que també va modificar les condicions del treball. 

De manera que des de començaments del segle XX, aquests moviments dels 

treballadors també es donen a la ciutat de Reus i afecten a les seves indústries. La 

política estatal també va reaccionar parcialment a la pressió obrera, i va modificar 

les lleis i la reglamentació del treball. Així el 1904, es va crear la llei sobre el 

descans dominical i el Reglament del qual publicat un any després van intentar 

eludir les diferents indústries i comerços de la ciutat de Reus.47 Entre el 1909 i el 

1910 diverses entitats reclamen excepcions a la llei, de tal manera que Gas 

Reusense va reclamar, el 10 d’abril de 1910, que per a “(...) poder atender los 

encargos de sus abonados i consumidores, para mayor comodidad de los mismos y 

                                            
45

 Els salaris obrers, en conjunt havien pujat un 115 % entre 1914, any de l’inici dels bons negocis, i el 1920, 
però, pel mateix temps, els queviures i les subsistències en general havien pujat un 190 %. HUERTAS I 
CLAVERIA, J. M.: Obrers a Catalunya. Pàg.: 149-150. 
46

 AHT: Memòries de Gas Reusense 1902-1924.  
47

 El 3 de març de 1904 es crea la Llei sobre el descans dominical i el seu Reglament veu la llum el 19 d’abril 
de 1905. AHCR: Junta local de Reformes Socials, 1909.  
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del público, tiene dicha Sociedad establecido otro despacho con igual fin en el 

Arrabal de Santa Ana, nº 15, lampistería de D. José Voltas Doménech; con lo que 

pueden ser atendidas con mayor prontitud los encargos relativos al importante 

servicio de las reparaciones de alumbrado a domicilio (...)” va sol·licitar, a la Junta 

local de Reformes Socials,48 el permís perquè aquesta botiga quedés rellevada del 

descans dominical i pogués romandre oberta. Aquesta demanda es va denegar en 

considerar, la Junta local, que aquest argument l’utilitzarien altres establiments 

comercials de la seva classe i perquè, a més, la fàbrica de Gas Reusense ja tenia el 

seu despatx corresponent, destinat en aquest servei, on els abonats i consumidors 

podien acudir directament i on se’ls podria atendre amb celeritat.49 Des que es van 

produir els fets de la Setmana Tràgica, del 26 de juliol fins l’1 d’agost de 1909, la 

ruptura social entre les classes va obrir la veda si es que d’alguna forma s’havia 

tancat completament la lluita obrera d’anys abans i van començar els anys del 

sindicalisme revolucionari i el pistolerisme. 

 

El 1909, Gas Reusense tenia 53 treballadors, dels quals tres tenien entre 14 i 20 

anys; sis treballadors tenien entre 21 i 30 anys; vint-i-tres, el grup més nombrós, 

tenien entre 31 i 40 anys; setze treballadors tenien entre 41 i 50 anys i cinc 

treballadors superaven els 50 anys. No hi treballava cap nen menor de 14 anys, ni 

tampoc cap dona. Es consideraven que els productes de primera necessitat tenien 

un preu mitjà elevat que els allunyaven del poder adquisitiu dels treballadors, de 

manera que, per els treballadors de Gas Reusense i els 39 treballadors de l’Electra 

Reusense, el mateixos productes energètics que fabricaven els resultaven cars. El 

preu del fluid elèctric era de 0,70 Ptes/Kw, la làmpada de 10 bugies costava 2,50 

pessetes, el metre cúbic de gas es pagava a 0,25 pessetes, un preu que es podia 

                                            
48

 La creació el desembre de 1883 de la Comissió de Reformes Socials va ser un intent d’institucionalitzar, a 
Espanya, l’anomenada qüestió social, o qüestió obrera.  
49

 AHCR: Junta local de Reformes Socials, 1909. 
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considerar baix respecte dècades anteriors.50 El carbó mineral tenia un preu de 

0,75 pessetes els 11 ½ quilos (una rova), és a dir, unes 65 pessetes/tona. La 

carestia de vida que patien els treballadors va generar, en les primeres dècades del 

segle XX, un període de vagues fruit de la consciència de classe que van adquirir les 

organitzacions obreres. Els treballadors de Gas Reusense, també van participar, 

d’aquests moviments i l’any 1910, obrers especialitzats de la fàbrica de gas van 

participar en la vaga organitzada per la Sociedad de Oficiales Cerrajeros de Reus, 

donat que hi estaven afiliats. Les demandes d’aquesta societat obrera, per la qual, 

es va convocar la vaga van ser que els aprenents havia d’estar en aquest estatus 

com a màxim quatre anys amb un any més optatiu pels patrons però després del 

pagament de 12 rals diaris, que els jornals s’havien de  classificar en tres classes: 3; 

3,50 i 4 pessetes diàries sense coartar la llibertat d’acció de l’operari que volgués 

(o pogués) superar el jornal màxim de 4 pessetes. La vaga va durar només un dia, 

el 22 d’octubre de 1910, el mateix dia que els representants de Gas Reusense, més 

altres quatre empreses, va signar les bases presentades per la Sociedad de 

Oficiales Cerrajeros de Reus, mentre que altres dinou patrons no van voler fer-ho. 

En la pràctica, es va tractar d’una vaga general a Reus perquè es van declarar en 

vaga totes les fàbriques menys una.51 Dels 118 obrers ocupats, 78 homes oficials 

manyans i 40 aprenents, van secundar la vaga la totalitat dels oficials sense que en 

prenguessin part els aprenents. Els salaris que es percebien abans de la vaga era 

d’1,50 a 4 pessetes per 9 hores de treball diàries, tot perdent pel dia de vaga una 

totalitat de 234 pessetes, el que estableix en 3 pessetes diàries la mitjana de salari 

d’un oficial manyà. Però l’acord entre els oficials i els patrons no s’acabaria de 

complir perquè pocs mesos més tard, el gener de 1911, es va tornar a convocar 

una altra vaga, on hi van participar 73 oficials i 21 aprenents, del total de 120 

treballadors. La vaga va durar cinquanta dies laborals, des del 17 de gener fins al 

                                            
50

 L’any 1880, el preu del m
3
 era de 0,45 pessetes; el 1887, de 0,25 pessetes; el 1898, de 0,32 pessetes i el 

1904, de 0,25 pessetes, també. En aquests preus s’hauria de tenir en compte l’augment de la carestia de 
vida. 
51

 La fàbrica va ser la tèxtil Olivio. Ídem.  
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16 de març, hi van participar treballadors de Gas Reusense encara que la fàbrica de 

gas no va aturar la producció i el subministrament de gas. Es van perdre en la vaga, 

13.896 pessetes del salari dels vaguistes, que vol dir que la mitjana dels salaris en 

el sector, tot incloent els aprenents, era de 2,96 pessetes diàries. Les peticions de 

la vaga van ser les mateixes que les sol·licitades en la vaga anterior, més la 

limitació del nombre d’aprenents segons el contracte celebrat el 3 de setembre de 

1900. Les condicions que es van aconseguir van quedar lluny de les demandes dels 

treballadors, encara que van consolidar la jornada laboral en 9 hores diàries, tot 

tenint en compte que els empresaris sol·licitaven augmentar-la fins les 10 hores, 

que les hores extraordinàries tinguessin un 50 % d’augment, els diumenges el 100 

%, la resta de dies festius es pagarien a jornal diari exceptuant el primer de maig, el 

29 de juny, el 25 de desembre i el primer dia de l’any. Segons la Junta local de 

Reformes Socials de Reus en cap de les dues vagues hi van haver represàlies sobre 

els vaguistes ni s’hi va produir cap episodi de violència. El període de vagues va 

afectar tots els sectors industrials, així el 1910 es va produir una importat vaga a la 

Manufacturera de Algodón. Però potser, la vaga que més va reflectir la dialèctica 

entre patrons i obrers en aquesta època va ser la de la Fabril Algodonera, el 1908, 

quan les dones que treballaven en els telers van revoltar-se degut a l’opressió 

obrera i al canvi tecnològic.52  Un any més tard, una altra vaga es va declarar a la 

                                            
52

 La Junta local de Reformes socials va definir aquesta vaga, de l’any 1908, com una vaga parcial pacífica 
motivada per treballar vàries obreres en moderns telers amb els que s’obtenien un major jornal. Les 
obreres que no ho obtenien per treballar en telar antics i que es van declarar en vaga va ser unes 150 
treballadores, de les 650 que  treballaven a La Fabril Algodonera. Dels 150 homes que també hi treballaven 
en aquesta factoria, cap va hi va unir-se a la vaga. El motiu de la vaga radicava en el fet que es considerés 
que amb els telers nous es realitzava una doble producció amb menys treball que els antics, la qual cosa 
servia de pretext al propietari, Josep Ma Tarrats, per rebaixar el salari setmanal de 10 a 6 pessetes. La 
demanda de les treballadores es resumia en igualar el salari de les 10 pessetes per terme mig, tant si eren 
responsables dels telers nous o dels antics. AHCR: Junta local de Reformes Locals. Secció Consell de 

Conciliació. Vagues. Anys 1908-1909. 
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mateixa fàbrica degut a l’acomiadament d’unes teixidores amb el motiu de 

l’escassetat de treball.53 

 
Foto CIMIR: El nom d’aquesta foto és “Treball infantil”. Finals segle XIX. 

                                            
53

 La fàbrica tenia en el moment de la vaga 724 treballadors; 102 homes, 398 dones, 198 joves (de 14 a 16 
anys) i 26 nens. El nombre de vaguistes, el 26 de març de 1909, va ser de la totalitat de les 398 dones i 147 
joves. L’horari laboral era de 11 hores diàries. Els vaguistes fins al final de la vaga, el 15 d’abril de 1909, van 
rebre 4.000 pessetes en donatius per mantenir la vaga. Els salaris que es van perdre en la vaga va ser de 
32.519 pessetes. Els vaguistes van aconseguir la readmissió de les 22 obreres acomiadades. Ídem. 
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Foto CIMIR: Nens que treballaven a les Ceràmiques Montseny de Reus. Any 1909. 

 
L’any 1912, les vagues notificades a l’Ajuntament de Reus van ser onze, entre les 

quals hi havia la vaga dels lampistes, que va afectar a Gas Reusense encara que 

d’una manera indirecta. El període va ser convuls i l’1 de maig de 1913, a través de 

les Societats Obreres, on s’incloïen els lampistes i altres societats industrials, es 

van tornar a demanar una sèrie de millores laborals com la petició de la jornada 

laboral màxima de 8 hores i el compliment de totes les lleis socials, entre les quals 

s’havia d’incloure la d’accidents de treball.54 L’accidentalitat en el treball era 

elevada; l’any 1903, es van produir quatre accidents laborals a Gas Reusense55 i el 

                                            
54

 Altres demandes eren la reducció de les despeses militars i el manteniment de la pau, la derogació de la 
Llei de Jurisdiccions, l’extensió dels beneficis de la Llei d’Accidents de treball als obrers agrícoles, la 
immediata aprovació de lleis regulant la jornada dels dependents mercantils i supressió del treball nocturn 
dels forners i l’exacte compliment de totes les lleis socials. AHCR: Junta local de Reformes Locals, any 1913. 
55

 Els accidentats de Gas Reusense, el 1903, van ser Celestí Rovira Romero, Antoni Casals Voltas, Josep 
Baldrich Mateu i Carles Caixalós Busquets. Josep Pujol Carim va reclamar contra Gas Reusense, davant de 
l’Ajuntament de Reus, per l’accident laboral produït a l’octubre del 1902, la quantitat de la meitat dels 11 
jornals a 4,25 pessetes, indemnitzables, per la meitat, que sumaven 23,38 pessetes, 6 pessetes per 
despeses d’assistència mèdica i 3,80 pessetes per medicaments. En total 33,18 pessetes. El 19 de maig de 
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1912 es van produir uns 127 accidents laborals a la ciutat de Reus, dels quals, al 

menys dos els van patir treballadors relacionats amb Gas Reusense, un lampista i 

un fogoner. Els accidents no eren una conseqüència directa de la manca de 

normativa laboral, perquè entre el 1900 i el 1910 es van promulgar a Espanya 531 

disposicions legals de caràcter social i laboral, sinó que era l’efecte de “la 

inobservança patronal i el rebuig obrer”.56  

 

El 1917, un incendi en la pirotècnia de Miquel Gassull Espinós va ocasionar set 

morts i diversos ferits.57 L’incompliment de la legislació laboral per part dels 

patrons i obrers era extens i el treball infantil un sistema d’explotació estès en la 

indústria fins el punt que la Junta local de Reformes Socials va detectar 

incompliments en una fàbrica de mosaics i en la industria tèxtil d’Iglesias y Suqué, 

(La Manufacturera del Algodón).
58

 La situació social era complexa i, en alguns 

casos, violenta. El desembre de 1913, a Reus, es van produir gairebé alhora una 

vaga d’oficials lampistes i llauners i la pràctica del lock-out (tancament patronal) 

per part dels patrons dels pintors de la ciutat que va acabar amb l’acomiadament 

d’una part dels treballadors.59 La situació obrera va afectar tots els sectors, així 

durant l’any 1913 també es van declarar en vaga el obrers agricultors.60 

 

L’any 1919, el cens obrer de la ciutat de Reus era de 2.951 treballadors 

contribuents, sense tenir en compte al sector agrícola. D’aquests obrers, 1.789 

eren homes i 1.162 dones. En el sector energètic, l’empresa amb més treballadors 

                                                                                                                                    
1903 es va produir un important accident laboral a la fàbrica de pirotècnia Espinós que va causar diversos 
morts i ferits. AHCR: Junta local de Reformes Socials. Accidents de treball. Anys 1900-1903. 
56

 La profusió de normativa va ser un procés de legislar el conflicte industrial. PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. i 
ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: Derecho del Trabajo. Editorial Universitària Ramon Areces. 15a Edició. Any 2007. 
Pàgs.: 51-59.   
57

 AHCR: Junta local de Reformes Socials. Accidents de treball. Anys 1912-1919. 
58

 En teoria, el 1913, la jornada laboral establerta pels nens menors de 14 anys era de sis hores diàries, 
realitzades de forma continuada, al matí o a la tarda per tal de que poguessin assistir a l’escola. La 

Manufacturera del Algodón, aquest mateix any, va sol·licitar autorització per a què els nens majors de 14 
anys i menors de 16  poguessin treballar de nit més de 8 hores a la fi de completar les 48 hores setmanals 
en cinc jornades. AHCR: Junta local de Reformes Locals, any 1913. 
59

 Ídem. 
60

 Acords patrons – obrers. Ídem. 
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era Riegos y Fuerza del Ebro (Sub-central elèctrica de Reus) amb 75 empleats 

mentre que La Electricista Catalana (Laboratori de Comptadors elèctrics) tenia 3 

treballadors i Gas Reusense, ja sense la central elèctrica, tenia 39 treballadors. La 

plantilla de l’empresa gasista tenia una mitjana d’edat elevada, així 27 treballadors 

superaven els 40 anys, gairebé el 70 %. El peó Bautista Brull Alabart tenia 76 anys i 

continuava actiu, cinc treballadors més superaven els 65 anys, un altre era major 

de 60 anys, deu treballadors tenien una edat compresa en la dècada dels 50 anys i 

deu treballadors més sobrepassaven els 40 anys.  

Nom Professió

Altés Aymemí, Antoni Peó

Aguadé Samora, Pere Escrivent

Brull Alabart, Bautista Peó

Bacardí Martí, Bautista Fanaler

Bela Macip, Pere Peó

Blanch Mariné, Joan Escrivent

Casals Cort, Antoni Fogoner

Cañellas Fermà, Joan Ajudant

Cantó Amorós, Antoni Peó

Cijes Sanchiz, Miquel Fanaler

Canals Adraban, Pau Escrivent

Chavarria Cid, Joaquim Ajudant

Chaudón Camell, Joan Escrivent

Fort Abelló, Antoni Peó

Fort Olesa, Pau Peó

Fort Freixa, Pere Carreter

Gras Vernet, Francesc Peó

Huguet Perelló, Emili Lampista

Just Crivillé, Josep Escrivent

López Mas, Joan Escrivent

Massó Cabré, Joan Lampista

Magrané Vallés, Agustí Peó

Marcó Gomis, Joan Carreter

Munté Domènech, Josep Fanaler

Nomdedeu Puigcerver, Josep Fanaler Contramestre

Ollé Vidal, Baltasar Fanaler

Pere Juanpere, Emili Ajudant

Recasens Gras, Joan Peó

Roig Musté, Josep Fuster

Roig Boqué, Pere Pau Escrivent

Solanas Ravell, Josep Serraller

Sans Ginestet, Frederic Peó

Sans Roig, Francesc Lampista

Sagué Montfort, Joan Ajudant

Sans Llobet, Marià Escrivent

Torrell Olivé, Josep Fogoner

Tarragó Miralles, Màrius Peó

Torell Eulàlia, Salvador Escrivent

Veciana Trilla, Miquel Fanaler

TREBALLADORS DE GAS REUSENSE A L'ANY 1919.
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L’agitació social, el 1919, encara era intensa i a Barcelona, la denominada vaga de 

La Canadiense, va comportar l’extensió del moviment obrer per tota la ciutat i, fins 

i tot es van produir intents d’estendre-la a d’altres ciutats catalanes com Reus.61 

L’inici de la vaga va ser el 5 de febrer i amb la interrupció del corrent de fluid 

elèctric, va haver de parar totes les fàbriques mogudes per l’electricitat. La vaga va 

tenir una durada de 44 dies, on la violència i la repressió van fer acte de presència. 

Es va iniciar en solidaritat amb vuit acomiadats del personal d’oficines de la 

companyia, perquè pertanyien a un sindicat no acceptat per la gerència de 

l’empresa. La violència va provocar l’assassinat de Joaquim Baró, Ajudant de caixa 

de La Canadiense.62 Dies més tard, Barcelona va quedar sense corrent elèctric, no 

podien circular els tramvies ni publicar-se els diaris de la tarda. El dia 26 de febrer 

es van declarar en vaga per solidaritat amb els obrers de La Canadiense, la majoria 

dels empleats de les oficines de La Catalana de Electricidad, i els empleats de La 

Compañía General de Aguas de Barcelona. Al març, la vaga s’havia estès a ciutats 

com Vilafranca del Penedès, Molins de Rei i Corbera i a la central elèctrica de Sant 

Adrià del Besòs. La situació era tan complexa que des del poder es va dictar el 

Decret de Mobilització dels treballadors d’aigua, gas i electricitat.63 L’estat va 

actuar i va permetre la intervenció militar en el servei del tramvies i l’enllumenat i 

la censura informativa. El dia 28 de març, el Diario de Reus va informar que 

Barcelona havia esta ocupada per l’exèrcit.  La vaga de La Canadiense no va afectar 

a la ciutat de Reus, encara que alguns piquets barcelonins es van presentar en les 

empreses energètiques reusenques. El 12 d’abril, va acabar la vaga, però 

l’amenaça del lock-out patronal va caure sobre els obrers. La dialèctica entre els 

obrers i el patrons es manifestava mitjançant les vagues i el tancament patronal. 

Del 1 de desembre de 1919 fins el 26 de gener de 1920, el lock-out –tancament 

                                            
61

 Diario de Reus. Febrer de 1919. 
62

 La companyia va anunciar que donaria un premi de 10.000 pessetes a qui descobrís als autors de 
l’assassinat de Joaquim Baró i 5.000 pessetes a qui aportés indicis sobre aquests autors. Ídem. 20 de febrer 
de 1919. 
63

 El ban del R.D. es fa públic el 7 de març. Ídem. 13 de març de 1919. 
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patronal- va afectar a més de 150.000 treballadors, en un intent de deixar-los 

sense recursos econòmics.  

 

Així, l’any 1920, també va ser un any marcat per l’agitació obrera i com a 

conseqüència els salaris, sous i jornals satisfets al personal de Gas Reusense van 

augmentar de forma considerable. En la gràfica següent es pot veure l’evolució 

alcista dels jornals i els sous en el període comprés entre el 1914 i el 1920:  

46.853 47.743 47.295
46.002

43.345
46.601

59.922

14.700 15.480 15.335 15.240 14.640

22.870
24.428

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

P
e

ss
e

te
s

Anys

EVOLUCIÓ DELS JORNALS I ELS SOUS DE GAS REUSENSE  EN EL PERÍODE 1914-1920

JORNALS SOUS
 

Dades extretes AHT: Balanços Gas Reusense, 1914-1920. 

 
En línies generals, els jornals destinats al personal de la fàbrica i dels serveis 

exteriors eren superiors en unes 3 vegades l’any 1914 i en unes 2,5 vegades, el 

1920, pel que fa als sous destinats a l’Administració  i gestió de Gas Reusense; la 

qual cosa ens indica, en aquest aproximament, que el conflicte obrer no tan sols va 

beneficiar als obrers d’ofici i els obrers sense especialització. Aquesta correlació no 

seria vàlida sense tenir en compte el nombre de treballadors d’ambdós sectors, 

però el seu nombre no va experimentar variacions significatives, entre 8 i 9 

treballadors fixes en l’Administració de l’empresa i 38 i 39 treballadors 

responsables de la producció i la gestió del gas. 
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En la Memòria del 1920, a pesar de les alteracions socials i econòmiques, es 

mostra una certa satisfacció per deixar el pou de les pèrdues i tornar surar al 

terreny dels beneficis. Les 19.200,81 pessetes dels beneficis eren poca cosa i es 

van destinar a l’amortització del Fons de reserva i a l’immobilitzat.64 No es va 

repartir cap dividend per acció i malgrat que el deute municipal creixia, 

l’Ajuntament va sol·licitar a Gas Reusense la reinstal·lació de la part de 

l’enllumenat públic que feia tres anys s’havia suprimit amb motiu de la carestia del 

carbó i les ordres governatives. L’empresa accedí en aquesta petició amb la 

condició de que, a partir d’aquell moment, se li paguessin les factures d’una 

manera íntegra i sense cap tipus d’ajornament, tal com s’havia fet des de l’inici 

d’any. La companyia, com havia fet sempre, mostrava una gran preocupació per no 

endarrerir-se tecnològicament i, en la Memòria, plantejava que les fàbriques de 

gas es transformaven ràpidament a França i Anglaterra amb l’objecte d’obtenir 

molt més rendiment en la producció de gas, o sigui més calories per unitat 

destil·lada, com també amb la finalitat de economitzar en la mà d’obra, donat que 

els costos de personal s’havien elevat molt en el darrers anys. A Espanya, ja hi 

havia interès per aquests nous procediments de fabricació, i s’havien començat a 

utilitzar a La Corunya, i s’estaven instal·lant a Sant Feliu de Guíxols i a Còrdova. Gas 

Reusense va estudiar els nous procediments, per desprès implantar-los perquè van 

creure que els hi proporcionarien resultats molt beneficiosos, segons les 

experiències que arribàvem de l’estranger. Aquesta va ser una de les raons per no 

repartir els dividends. En aquest procés es demostra que la indústria del gas 

espanyola encara era dependent de la tecnologia estrangera. Es mantenien 

contactes amb l’exterior, d’una manera directa o a través de l’Associació de 

Fabricants de gas. Un altre vehicle de coneixement eren, com ja s’ha dit, les 

publicacions. La fàbrica, de Gas Reusense, segons es declarava en la Contribució 

                                            
64

 Al Fons de reserva 6.783,44 pessetes i al Fons d’amortització del valor dels aparells, maquinària, 
canonades i material de l’enllumenat públic 11.572,31 pessetes, un 4 % de 289.307,81 pessetes que era el 
seu valor. AHT: Memòries de Gas Reusense 1920.  
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sobre utilitats de la riquesa mobiliària del 1920, tenia els elements següents: un 

condensador, rentadors, purificadors, un comptador de fabricació, un gasòmetre 

de 1.000 metres cúbics, dos de 650 m3 i comptadors de lloguer per abonats. La 

producció mitjana diària d’aquesta era de 1.902 metres cúbics i encara no havia 

aconseguit la recuperació de la producció diària d’abans de la Guerra que era, el 

1911, de 2.134,47 m3. L’any 1920, el preu del carbó encara era inabastable, 160 

pessetes la tona; un preu igual a l’any anterior i molt superior al preu d’abans de la 

guerra.65 

 

L’increment de personal dedicat a la producció i els serveis externs de la fàbrica 

ens indica un augment en el consum. L’any 1921, a Gas Reusense van treballar 46 

persones, de les quals 33 eren treballadors fixos i 13 peons eventuals que 

s’incorporaven a l’empresa en l’època de més activitat productora, que era l’hivern 

sense cap mena de dubte, estació on l’enllumenat públic estava més hores encès i 

el consum particular, degut a les calefaccions, era superior a la resta de l’any. En la 

relació anterior del personal, es detecta que l’índex de allò que podríem definir 

com a subcontractació temporal era elevada, quasi d’un 30 %. Els salaris que es 

declaren són, en línies generals, d’unes 40 pessetes setmanals per a un treballador 

amb categoria de peó i per als fanalers, i un salari molt semblant per als lampistes; 

vora les 55 pessetes per als forners i el contramestre; i per últim, els tres serrallers 

de l’empresa cobraven entre les 42 i les 66 pessetes. Es rebien aquests salaris per 

una setmana laboral de 48 hores, almenys això es el que reflecteix l’estadística, 

encara que semblava dubtós que el Contramestre tingués un salari igual i, de 

vegades, fins i tot inferior que els forners. Els salaris dels forners devien recollir o 

un major nombre d’hores treballades o algun plus per nocturnitat o treball en 

festius. La fàbrica tenia una capacitat de producció setmanal ordinària de 14.000 

m3 i una màxima de 23.100 m3. La producció ordinària era encara una mica inferior 
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 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1920 i AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.  
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a la d’abans de la 1a Guerra Mundial, però ja s’havia iniciat el procés de superació 

dels efectes del conflicte.66 

 

                                            
66

 AHCR: Junta Local de Reformes socials. Cens obrer, any 1921.  
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AHCR: Reproducció del full del Cens obrer de l’any 1921. 



14. Gas Reusense del 1912 al 1923: entre la fi de la producció elèctrica i la crisi... Pàgina 837 

 

Algunes indústries gasistes catalanes no van poder superar les dificultats d’una 

crisi general en el sector durant aquest període històric. El 1917, a Tarragona,67 el 

Gasómetro Tarraconense es va veure obligat a tancar les portes, i en aquest mateix 

període, a l’Arboç, el Gasómetro Arbonense va deixar de subministrar gas.68 Però 

Gas Reusense va superar les grans dificultats i després de quatre anys d’acabada la 

Guerra, va recuperar els nivells de producció d’abans, així mateix els beneficis en el 

procés de fabricació – relació entre el cost de l’hulla i el cost del gas generat – van 

patir un greu sotrac entre 1914 i 1917 i no es van començar a recuperar fins l’any 

1920.  

 
AHT: Balanços Gas Reusense, 1914-1920. 

 
L’any 1922, la producció mitjana diària era de 2.399 m3, una producció que es va 

consolidar l’any següent, quan la producció mitjana diària va ser de 2.393 m3. L’any 

1923 va tenir un bons resultats, de manera que semblava oblidada la 1a. Guerra 

Mundial, a la qual cosa va contribuir de forma directa la reducció en el preu del 

carbó que va caure a la meitat del que es pagava cinc anys abans. Aquests bons 
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 BUSQUETS I MOLAS, Esteve: El fanal de gas testimoni d’una època. 1842-1966. Catalana de Gas y 
Electricidad, S.A. Barcelona. 1982. Pàg.: 151. 
68

 AGN: Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz de gas, Electricidad y Carburo de calcio. Madrid 
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resultats van permetre destinar 56.924,97 pessetes per a l’amortització d’un 14,40 

% del valor dels aparells, la maquinària, la canonada i els utillatges i 5.000 pessetes 

al Fons de reserva, i es van distribuir 50,847,29 pessetes de benefici líquid, que va 

permetre un repartiment de 20 pessetes per a cadascuna de les 2.500 accions.69 

Com es pot veure a la gràfica següent, l’immobilitzat de Gas Reusense també va 

augmentar després d’acabada la confrontació europea, encara que es tardaria en 

recuperar, no seria fins el 1925, els beneficis empresarials anteriors a la Gran 

Guerra. 

 
AHT: Balanços Gas Reusense, 1914-1920. 

 
Al quadre sobre els Beneficis de Fabricació també es denota la superació de la 

guerra. Com es evident els Beneficis en la Fabricació tenia una relació directa amb 
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 “(...) El producto de alquiler de instalaciones y contadores, que asciende a ptas 10.383’91, como de 

costumbre, ha sido aplicado directamente a la cuenta de Instalaciones domiciliarias; representando este año 
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els beneficis líquids de l’empresa, perquè els beneficis tenien relació directa amb 

dos components, els costos de producció (mà d’obra, manteniment, rendibilitat de 

les instal·lació) i el cost de la matèria primera. En Gas Reusense, el període 

comprés entre els anys 1913 i 1923 va estar marcat per les dificultats econòmiques 

produïdes per la Guerra europea, i l’esforç per superar-les. Mentre altres empreses 

gasistes de Catalunya desapareixerien, Gas Reusense va aconseguir sobreviure a 

els problemes econòmics i polítics d’aquesta època. La força i experiència que 

atresoraren durant aquesta crisi, bàsicament de primeres matèries, li va servir per 

superar les conseqüències d’un altre conflicte més greu i directe, la Guerra Civil 

espanyola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
la amortización del 13’20 % de su valor. (...)” AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1923.  
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15. GAS REUSENSE DEL 1923 AL 1939: DE L’ESTABILITAT AL CAOS. 

 

15.1. Indústria i economia durant la Dictadura de Primo de Rivera 

(1923-1930). 

 

El capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera va establir l’anomenada 

Primera Dictadura, a partir del pronunciament del 13 de setembre de 1923 i la 

dissolució del Congrés de Diputats i el Senat dos dies després. Immediatament es 

va restablir el sometent a tot l’estat, es va prohibir l’ús de cap bandera que no fos 

l’espanyola i de cap idioma que no fos el castellà. El clima social era fosc i violent i 

la Dictadura es va proposar, com a principal objectiu, el retorn a l’ordre. La 

repressió contra el sindicalisme i contra el catalanisme va ser una línia d’actuació 

constant. Una forta censura de premsa intentava amagar la realitat. Per contra 

durant la Dictadura, l’economia va viure una expansió industrial, conseqüència 

directa o indirecta dels feliços anys 20. Va ser una època on l’economia va viure 

entre dues crisis: la fi de la Guerra Mundial i el crac de Wall Street l’any 1929. El 

creixement es produeix per l’aparició del capitalisme monopolista d’estat (creació 

del monopoli del petroli per la CAMPSA), l’interès en potenciar la inversió pública 

en obres que pugessin pal·liar els alts índexs d’atur i una important arribada de 

capital estranger.1 A Catalunya, i en especial a Barcelona, aquest tipus d’inversió va 

ser molt important. Es van construir les primeres línies de metro a Barcelona, i 

també va acollir l’Exposició Universal de 1929, es va modernitzar les estructures 

bàsiques del seu port i de l’aeroport i es va fomentar la construcció de habitatges 

públics. Aquesta atenció prioritària per la construcció a Barcelona va servir de 

reclam a un gran nombre d’immigrants que van donar pas a un increment dels 

problemes en l’habitatge i a l’increment espectacular del fenomen del 

barraquisme. L’augment de la població a Barcelona i rodalies va ser espectacular 

                                            
1
 “(...) Si hom situa l’índex del creixement industrial espanyol en 100 el 1914, el 1923 encara es trobava en 

102,05, i en canvi el 1930 arribava ja a 144.(...)” HUERTAS I CLAVERIA, J. M.: Obrers a Catalunya. Pàg.: 207-
209. 
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en aquest període: Barcelona va passar de 710.335 habitants el 1920, a 1.005.039 

el 1930 degut, especialment a la immigració. Fora de les comarques properes a 

Barcelona, l’augment d’habitants i l’allau migratori va ser més suau, de tal manera 

que a Reus en les tres primeres dècades del segle XX, la població només va 

augmentar un 13,3%.2 

 

En aquest període relativament positiu per l’economia catalana, es van potenciar 

les indústries siderúrgiques, del ciment, les elèctriques i les gasistes.3 L’expansió i 

l’increment de la població incidia directament en les indústries dedicades a oferir 

serveis al ciutadans, ja fos d’una manera pública o privada. L’aparició de noves 

zones urbanitzades va requerir d’un augment en les demandes de materials per la 

construcció així com l’extensió de l’enllumenat públic i privat. Els nous habitatges 

es van modernitzar i es van consolidar les aplicacions que oferia el gas ciutat: el foc 

per la cuina i la producció d’aigua calenta mentre que l’energia elèctrica s’imposà 

com a mitjà d’il·luminació privat. La Dictadura va ser el resultat a l’espanyola d’un 

temps de crisis. Una vegada acabada la 1a Guerra Mundial com era normal, 

després d’un conflicte d’aquestes dimensions, la societat en general va resultar 

afectada en tots els aspectes que l’envoltaven. En particular, els treballadors van 

sentir directament les seves conseqüències. Així, en els anys següents, el 

moviment obrer va desenvolupar nombroses vagues, i Barcelona i la resta dels 

centres industrials de Catalunya no en van ser una excepció i els treballadors del 

sector energètic hi van participar. Per altra banda, la política estatal va endurir les 

seves mesures proteccionistes amb les quals va intentar barrar el pas als beneficis 

dels capitals estrangers que sortien del país, perquè la Dictadura de Primo de 

Rivera va impulsar la nacionalització de l’economia. Aquesta política econòmica 

                                            
2
 DUCH, Montserrat: Reus i el Baix Camp durant la II República. Assaig, 28. Edicions Centre de Lectura. Reus: 

Primera edició: abril de 1989. Pàg.: 19. 
3
 Durant la I Guerra Mundial els beneficis de Gas Reusense caigueren estrepitosament fins a convertir-se en 

negatius (-4.463,58 Ptes. a l’any 1917), a partir de 1920 els beneficis tornen a ser positius, arribant l’any 
1928 (88.089,64 Ptes.) als millors nivells de beneficis aconseguits en la primera dècada del segle XX. AHT: 
Declaració Balanços Gas Reusense. 
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unida a l’escassa tranquil·litat del món laboral propiciarien la fugida del país 

d’algunes empreses estrangeres, entre elles, la Compañía Lebon. 4 

 
Foto CIMIR: Arribada del Rei Alfons XIII i la Reina Victòria a Reus el 20 de maig de 1924. Els reusencs els 

esperen al camí Vell de Riudoms. S’observa com la infraestructura elèctrica estava consolidada. 
 

A més, es va intentar la municipalització dels serveis públics, amb l’ajuda de la 

legislació de la Dictadura. Els ajuntaments espanyols van intentar fer-se amb uns 

negocis privats, els quals van tenir la necessitat de dedicar grans esforços per no 

                                            
4
 “(...) El 29 de abril de 1920, una Real Orden obligaba a las empresas extranjeras establecidas en España a 

aportar al erario español una parte del total de sus beneficios, parte que debía ser proporcional al total de 
su capital invertido en el país; (...) En esa época, La Catalana ya había conseguido el control de gas de 
Barcelona por la marcha de España de la Compañía Lebon y se había producido un hecho político que 
tendría algunas consecuencias inesperadas para el sector de la producción de energías: sin entrar en 
valoraciones políticas, se debe reconocer que la I Dictadura propició dos actuaciones jurídicas importantes 
que culminaban toto un proceso económico i legal anterior, el Decreto de Nacionalización, de diciembre de 
1923, y el Estatuto Municipal, de marzo de 1924, ante los que los empresarios adecuaron las políticas 
económicas pertinentes en cada caso. (…)” ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. 
1841-1933. Pàg.: 363-64. 
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perdre el poder sobre les seves empreses. El Decret de Nacionalització de la 

dictadura de Primo de Rivera, de desembre de 1923, va comportar un gran perill 

intervencionista que es va complementar amb la nova legislació sobre els serveis 

municipals. Aquest decret encara complicava més la vida de les industries gasistes. 

Però, el Decret es va veure reforçat, a nivell local, per l’Estatut Municipal, del 8 de 

març de 1924, i sobre tot, el Real Decret de 2 de juliol del mateix any, que van 

consolidar les bases per a la municipalització que va intentar la Dictadura. Quan a 

la resta de Europa, comptaven amb una legislació sobre els serveis municipals – 

entre ells, l’aigua, el gas i l’electricitat -, a Espanya la regulació de les relacions 

entre els ajuntament i les empreses de serveis depenia de Reials Ordres. Tot i això, 

cal indicar que les arrels de la corrent municipalitzadora es van establir a principis 

del segle XX.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 Ídem: Pàg.: 365. 
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15.2. Gas Reusense com a servei públic. (1924-1930) 

 

La municipalització del serveis es va produir en un moment que la indústria gasista 

lluitava per conservar el seus privilegis en diferents  monopolis i concessions. El 

problema que generava l’intent de control per part dels consistoris s’unia el 

problema endèmic del deute municipal. En teoria, la municipalització dels serveis 

públics va implicar que els ajuntaments assumissin la gestió directa del servei i que 

renunciessin a la taxa de benefici de les empreses privades, com que ja no es 

repartirien dividends, en conseqüència, podrien abaratir els preus. D’aquesta 

manera, l’Ajuntament es va transformar en una espècie de prestador de serveis i 

podia vetllar pel bé general.6 El procés de conversió dels serveis privats en públics, 

a través de la gestió municipal, va tenir grans defensors i adeptes que creien que 

sota un conjunt de lleis s’aconseguiria, al mateix temps, conciliar els interessos de 

tothom i un desenvolupament del municipi.7 Dins d’aquest corrent, Foment 

Industrial i Mercantil va proposar la municipalització del servei de subministrament 

elèctric de Reus.8 El corrent municipalitzador del serveis s’havia donat ja a mitjans 

del segle XIX, no va ser, per tant, una innovació exclusiva de la Dictadura. Aquestes 

primeres iniciatives van fracassar per culpa de l’elevat cost de les infraestructures i 

la forta capacitat econòmica de les empreses privades que li van barrar el pas. El 

cas del Gas Municipal a Barcelona de l’any 1864, amb totes les seves llacunes 

legals i els seus inconvenients econòmics, es pot incloure entre els pioners de la 

municipalització. Des de l’any 1860, Glasgow tenia municipalitzat el seu servei 

d’aigua potable, i anys més tard li seguirien els serveis del gas, de l’electricitat i 

dels tramvies, que l’any 1904 ja estaven completament municipalitzats, i en aquest 

mateix estat es trobaven ciutats tan importants com Manchester, Liverpool, 

Birmingham, Shefield, Leeds i Nottingham, entre una llista interminable. L’any 

1899, als Estats Units, es comptabilitzaven 14 empreses de gas municipalitzades i 

                                            
6
 Ídem: Pàg. 366. 

7
 GASCÓN MARIN, J.: Municipalización de servicios públicos. Madrid, 1904. Pàg.: 277. 

8
 AHCR: Actes Municipals. Any 1931. 18 de juny. Foli 124. 
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460 d’electricitat. Igualment, des de principis del segle XX, el gas estava 

municipalitzat a les ciutats més importants d’Alemanya, com Berlín o Hamburg. 

 

Per contra, a França, per la seva tradició estatista, des de 1877 una sèrie de 

dictàmens del Consell d’Estat van negar la legalitat de l’activitat municipal com a 

dispensadora de serveis. París i en general les ciutats franceses, a pesar de les 

nombroses veus a favor de la municipalització, no la va dur a la pràctica, fins l’any 

1947, no es van nacionalitzar les dues xarxes, la de gas i a la d’electricitat en un ens 

comú, Electricité de France / Gaz de France, - EDF / GDF -. Un cas a banda és Itàlia, 

perquè va ser la primera, el 1903, en presentar un rigorosa legislació sobre la 

municipalització dels serveis públics. Aquest any, foren 17 les ciutats italianes que 

es proposaren municipalitzar el servei de gas i 24 les que ho van fer amb el servei 

d’enllumenat elèctric.9 A principis del segle XX, a Espanya es van produir nous 

intents de municipalització darrera el de Barcelona de 1864, el primer, el va dur a 

terme l’Ajuntament de València, quan l’any 1905, va intentar municipalitzar la 

fabricació i subministrament de gas als particulars sota la denominació de servei 

públic; el segon va correspondre al projecte de l’Ajuntament de Barcelona, de 

1911, que fou seguit pels intents paral·lels d’aquest mateix ajuntament i el de 

Madrid, ambdós de l’any 1917. Cap dels quatre projectes de municipalització va 

prosperar per culpa de l’escassa tradició municipalitzadora de la jurisprudència 

espanyola.10 El que si existia a Espanya era la tradició expropiadora, on es 

contemplaven dos supòsits: l’elevat cost del producte i el servei defectuós. El 

procediment de l’expropiació es va intentar, a Barcelona, mitjançant la Reial Ordre 

de 1858 i si no va tenir totes les conseqüències que s’esperaven va ésser per la 

capacitat de l’empresa privada, que va poder mantenir la situació durant el temps 

necessari perquè les condicions polítiques canviessin i permetessin l’anul·lació dels 

efectes del procediment d’expropiació. A Madrid, entre els anys 1917 i 1921, 

                                            
9
 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. 1841-1933. Pàg.: 367. 

10
 GUAYO CASTIELLA, I. del: El servicio público del gas, Marcial Pons, Madrid, 1992. Pàg. 415 recollit en 

ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. 1841-1933. Pàg.: 367 i 368. 
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s’arribà a la confiscació de la fàbrica de gas per part de l’Ajuntament. En aquest 

mateix moment es produïren altres intents de municipalització a Barcelona. Els 

motius que s’exposaren per part de l’Ajuntament de Madrid, i el de Barcelona, 

foren la mala qualitat del gas, la carestia dels subministraments de carbó i la falta 

d’estocs d’aquest combustible.11 Es possible que existís una espècie de voluntat 

socialitzadora en els responsables dels serveis públics però, també, resultaven 

atractives aquestes empreses degut al control que exercien sobre l’energia que era 

necessària per al funcionament de la ciutat, a més es tractaven de societats 

sanejades econòmicament que produïen, en general, beneficis en cada exercici. A 

més, els seus monopolis sobre l’energia feia que la relació entre elles i 

l’ajuntament fos tens en certs moments i que en moltes ocasions la seva voluntat 

estigués per sobre de les decisions municipals. 

 

Uns altres tipus de conveni, que hauria pogut municipalitzar els serveis es va donar 

anys més tard a Tarragona. El 1947, la concessió municipal a Gas Tarraconense va 

establir que es convertirien en propietat de l’ajuntament totes les construccions, 

instal·lacions i elements de treball de l’empresa en el cas que l’empresa arribés a 

desaparèixer abans de l’acabament de la concessió, la qual era de 99 anys, 

moment en el qual també tots els bens de l’empresa concessionària passaria a 

mans del l’Ajuntament tarragoní. Aquest fet va succeir l’any 1999, i Gas 

Tarraconense va desaparèixer absorbida per Gas Natural, però aquesta condició no 

es va arribar aplicar mai per part de l’Ajuntament.12 L’experiència 

municipalitzadora no va existir mai en el cas de Gas Reusense, el control municipal 

es va realitzar de manera indirecta i en moltes ocasions es va donar una relació 

propera a la simbiosis, on alguns accionistes de l’empresa incidien des de la seva 

regidoria en ella.   

 

                                            
11

 Ídem. Pàg.: 368. 
12

 AGN: GAS TARRACONENSE: Estatutos de la Sociedad y Concesión del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad. 
Imprempta F. Sugrañes. Any 1948. Pàg.: 36. 
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L’empresa lluny de fer efectiva una acció d’assimilació dels actius de Gas Reusense 

per part de les autoritats municipals, va continuar amb la seva labor de créixer dins 

del mercat energètic reusenc. Amb una situació internacional més estable, la 

situació de Gas Reusense es va normalitzar a l’igual que el mercat carbonífer 

internacional. El preu del carbó va baixar i es va situar en valors d’abans del 

conflicte europeu. Aquesta estabilitat va contribuir que els ingressos de Gas 

Reusense augmentessin i al final de la Dictadura de Primo de Rivera, l’empresa 

tenia uns beneficis similars als primers anys del segle XX. L’eliminació del deute 

municipal amb Gas Reusense a través d’una emissió de bons d’Emprèstit de 

Liquidació, aprovat per l’Ajuntament, la baixada del preu del carbó en més de 100 

pessetes tona i la millora en el procés de fabricació van fer possible que aquesta 

societat proposés baixar el preu de l’enllumenat públic de gas a valors del segle 

XIX.13  

 

En un moment que es parlava, tan a nivell estatal com local, de la municipalització 

dels serveis, Gas Reusense va rebre el reconeixement oficial per l’aportació del gas 

al desenvolupament de la ciutat i la indústria, de forma que, el 24 d’abril de 1924 

el subministrament de gas és va declarar servei públic.14 Mentre, i a instàncies de 

la Cambra de Comerç i de la Unió Patronal, es va acordar sol·licitar dels poders 

públics la municipalització del servei telefònic urbà.15 Però aquest procés 

municipalitzador dels serveis, no afectar a Gas Reusense ni a l’ajuntament reusenc 

que continuaven amb el seu estira i arronsa en defensa dels seus interessos 

econòmics. Gas Reusense volia realitzar un canvi en el preu de l’enllumenat a 

partir del sistema de comptatge i pagament emprat en Barcelona, per l’empresa La 

Catalana de Gas y Electricidad; un pagament que es feia per metre cúbic i no pel 

consum teòric dels fanals, perquè aquests fanals eren molt irregulars en el seu 

consum. Va enviar una proposta a l’Ajuntament i li va comunicar aquest fet i la 

                                            
13

 AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.  Carta a l’Ajuntament de Reus de 31 de juliol de 1924.  
14

 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985. Pàg. 25. 
15

 FORT, Jaume: Dietari Reusense... Març del 1924. Pàg.: 118. 
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necessitat d’augmentar els preus que havien rebaixat el 1924. Per donar 

consistència als seus arguments Gas Reusense va presentar els casos de La 

Catalana i l’empresa de Vilafranca del Penedès com exemples d’empreses que 

subministraven el gas a un major preu; a Barcelona el preu era de uns 29 cèntims 

de pesseta per metre cúbic, mentre que a Vilafranca del Penedès arribava a 30 

cèntims, o sigui, un 40 % més que el preu a Reus. El preu real, en funció del 

consum dels becs equivalia, alguns casos a 25 cèntims m3 i en d’altres a 20 

cèntims.16 Gas Reusense volia augmentar el preu de l’enllumenat a gas una mitjana 

d’un 30 %, per culpa de l’increment del cost de les matèries primeres, els jornals 

dels obrers dedicats a la fabricació, la conservació i el manteniment de 

l’enllumenat, què a diferència de Barcelona, se’n feia càrrec la societat 

concessionària del servei. A banda, d’aquests condicionants de l’increment del 

preu, també es trobava l’oferiment de Gas Reusense  a l’Ajuntament de canviar els 

fanals i els becs dels ravals, de substituir-los per fanals rodons i becs invertits 

Pentabecs, com els que ja existien a la plaça de Catalunya i que representaven un 

desemborsament molt important. L’actualització del sistema d’enllumenat de gas 

amb l’últim crit tecnològic era costosa i necessitava d’un temps per a poder 

amortitzar-lo.17  

 

L’any 1925, ja s’havia entrat en el camí dels beneficis d’una manera, més o menys, 

regular. Gas Reusense es va permetre participar en altres empreses d’àmbit 

regional i va posseir títols del Sindicat de Riegos del Pantano de Riudecañas, 

obligacions del Ferrocarril de Sarrià a Barcelona, obligacions del Tresor, obligacions 

de la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia, 

obligacions de Valencianas f. c. Norte, bons de l’Emprèstit de Liquidació de 

l’Ajuntament, obligacions de La Auxiliar de la Construcción, S.A. i obligacions de la 

                                            
16

 AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.  Proposta a l’Ajuntament de Reus de 25 de juny de 
1928.  
17

 Ídem. 
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Sociedad General de Aguas de Barcelona.18 L’estabilitat de Gas Reusense en els 

anys següents va estar relacionada directament amb els preus del carbó, que 

havien tornat a valors similars als de principis del segle XX. Però les seqüeles de la  

 

 
Gràfica elaborada per diverses fonts.

19 
 

 

                                            
18

 “(...) 27 títulos de 50 pesetas desembolsadas totalmente del Sindicato de Riegos del Pantano de 
Riudecañas a ptas 50. / 50 obligaciones de 500 pesetas al 6 % del Ferrocarril de Sarriá a Barcelona a 99’50 
%. / 25.000 pesetas nominales en Obligaciones del Tesoro al 5 % vencimiento 4 de Febrero de 1927(10 
títulos de la serie A y 4 de .a serie D) a 101’50 %. / 15.000 pesetas nominales en obligaciones del Tesoro al 5 
%vencimiento 5 de Junio de 1930 (3 títulos de la serie B) a 101’15 %. / 100 obligaciones de 475 pesetas al 2 
1
/4 % de la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia, emisión de 1878, a 49’75 %. / 

50 obligaciones de 500 pesetas al 5 
1
/2 % Valencianas del f. c. Norte a 97’35 %. / 130 bonos de 500 pesetas 

al 2 % del Empréstito de Liquidación del Ayuntamiento a ptas 500. / 30 obligaciones de 500 pesetas al 6 % 
de “La Auxiliar de la Construcción “ S.A. a 88 %. / 50 obligaciones de 500 pesetas al 6 % de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona a 95’50 %. (...)” AGN: Llibre Inventari Gas Reusense (1925-1949). Balanç 
general exercici de l’any 1925. 
19

 AHT: Declaració Balanços de Gas Reusense i AGN: Llibre Inventari Gas Reusense (1925-1949). 
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Guerra Gran havia deixat fàbriques de gas tancades, de tal manera de que de les 

sis fàbriques existents a la província de Tarragona l’any 1914, durant l’exercici 

1925-1926 només dues produïen gas, Reus i El Vendrell. Entre els exercicis de 

1921-1922 i de 1925-1926, van deixar de fabricar gas les societats de Tortosa i 

Valls, i en anys anteriors ja ho havien fet la fàbrica de Tarragona i la de l’Arboç.20 A 

nivell estatal, la desaparició de fàbriques en aquest període va ser molt significatiu 

en el període que compren els exercicis de 1919-1920 fins els exercicis de 1925-

1926, la baixada es espectacular, de les seixanta una fàbriques existents es va 

passar a quaranta-dues.21 L’any 1927, les fàbriques de Tortosa i Valls van tornar a 

produir gas i, a nivell estatal, l’increment en cinc fàbriques més, respecte de l’any 

anterior, van rellançar la producció de gas a Espanya, amb un augment del 14 %.22 

 

Amb uns preus del carbó molt més baixos que els preus de feia 10 anys, afectats 

exclusivament pels avatars del mercat i la inflació, va tornar la coherència i els 

beneficis a la indústria del gas. L’any 1925, els beneficis de Gas Reusense van ser 

de 63.338,12 pessetes, amb un repartiment de 25 pessetes per acció.23 Durant 

l’exercici de 1925-1926, l’estat va recaptar amb l’Impost pel consum de gas, 

52.289,41 pessetes del consum particular i 20.467,40 pessetes del consum de 

l’Ajuntament, bàsicament per l’enllumenat  públic. Es pagava un 17 % del cobrat 

pel consum dels particulars i un 10 % pel consum de gas de l’ajuntament, que 

situava les vendes de gas als particulars sobre les 300.000 pessetes i la venda a 

l’ajuntament sobre les 200.000, de manera que els ingressos pel consum particular 

ja eren molt superiors als de l’enllumenat públic, en una proporció del 60 % per el 

40 %. La producció de Gas Reusense de l’any 1924 va ser d’uns 900.000 m3 de gas i 

tenia una xarxa d’uns 25 quilòmetres per a una població d’uns 30.000 habitants.24 

                                            
20

 BUB: Estadísticas del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad, 1925-26. 
21

 Ídem i AGN: Estadísticas del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad, 1920-21.  
22

 BUB: Estadística de l’any 1927. 
23

 AGN: Llibre Inventari Gas Reusense (1925-1949). Balanç general exercici de l’any 1925. 
24

 En una valoració estimada, realitzada a partir del preu del m
3
 de gas i la càrrega impositiva de Gas 

Reusense i els consumidors, es podria establir que la producció de gas l’any 1925 va estar al voltant dels 
900.000 m

3
. BUB: Estadísticas del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad, exercici 1925-1926. 



15. Gas Reusense del 1923 al 1939: de l’estabilitat al caos. Pàgina 852 

 

Els ratis que es van donar al mercat del gas a Reus van ser superiors a ciutats de 

molta més entitat, subministrades per la Compañía Española de Electricidad y Gas 

Lebon, SA.25 

Población 

atendida. 

Habitantes

N.
o 

de 

abonados 

servidos

Consumo de 

gas en m
3

x 

10
3

Longitud   de 

la Red.  Km

VALENCIA 300.000 19.113 4.674 160

SANTANDER 65.000 5.628 1.312 31

CÁDIZ 67.000 2.010 370 44

GRANADA 100.000 1.406 672 38

MURCIA 50.000 482 266 34

TOTAL 582.000 28.639 7.294 307

(...)"

"(...)  CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 

ELECTRICIDAD Y GAS LEBON, S. A.  AÑO 1924

 

L’any 1926, els beneficis líquids van ésser de 63.307,73 pessetes, amb un mateix 

repartiment per acció que el 1925. L’any 1927, es va incrementar els resultats de 

l’exercici i es va aconseguir uns beneficis de 75.580,70 pessetes, amb un 

repartiment de 30 pessetes per acció. L’any 1928, els beneficis van créixer fins 

aconseguir un líquid de 88.094,64 pessetes; un 73 % més que els beneficis de 1923 

i es va repartir un dividend de 35 pessetes per acció.26 L’any 1927, les vendes de 

gas pel consum de gas particular, eren d’unes 340.000 pessetes i pel consum 

municipal de gas, enllumenat públic i consum de gas a les Dependències de 

l’ajuntament, van ser de 282.000 pessetes, que van representar un increment del 

13 % i del 38 %, respectivament.27 L’any 1928, Gas Reusense era una de les 

empreses gasistes més importants de Catalunya, i només la superaven en 

producció de gas tres empreses, dues de Barcelona, Lebon y Cía. i La Catalana de 

Gas y Electricidad, i una empresa de Sabadell, La Energía.28 L’any 1929, els 

                                            
25

 GARCÍA DE LA FUENTE, Dionisio: La Compañía Española de Gas, S.A.”CEGAS”. Pàg.: 212. 
26

 A l’any 1923 els beneficis líquids van ésser de 50.847,29 pessetes. AHT: Memòria de Gas Reusense de 
l’any 1923.  
27

 La producció de gas diària era de 2.801 m
3
, uns 1.022.287 m

3
 anuals. BUB: Estadísticas del impuesto sobre 

el consumo de luz de gas, electricidad, any 1927. 
28

 La primera productora era l’empresa dels Srs. Lebon y Cía., amb 16.171.580 m
3
, la segona era La Catalana 

de Gas y Electricidad amb 13.997.430 m
3
, la tercera era la de Sabadell, La Energía, amb 1.034.586 m

3
 i la 
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beneficis s’estabilitzaren amb respecte a l’any anterior i s’aconseguiren 87.967,74 

pessetes. El 1930, els beneficis van demostrar que l’exercici havia estat bo, perquè 

van pujar fins les 88.435,84 pessetes.   

 

Al final d’aquest període dictatorial, els conflictes obrers eren, encara, un fet 

habitual, i s’hi va afegir la crisi mundial del Crac de 1929, que va afectar una 

economia espanyola poc competitiva i descapitalitzada per les fuites de capitals i 

els conflictes bèl·lics africans. Els problemes de l’economia espanyola van reactivar 

les accions dels moviments obrers i la idea que calia prendre una posició política i 

social. Dintre d’aquesta situació, Gas Reusense va intentar mantenir el negoci ben 

arrecerat i fora dels agents que el pugessin trasbalsar, però no estaria exempta 

dels avatars dels temps. El juliol de 1930, els treballadors de Gas Reusense va 

convocar una vaga que finalment no es va produir.29 L’enllumenat públic de gas 

encara era molt important, de tal manera que l’Ajuntament va haver de reaccionar 

amb rapidesa i es va dirigir a l’empresa Electra Reusense, perquè realitzés una 

instal·lació provisional d’il·luminació elèctrica en tots el carrers on estava instal·lat 

gas de l’enllumenat. Pocs dies desprès, el 14 de juliol, va cancel·lar, l’Ajuntament, 

aquesta instal·lació provisional elèctrica perquè s’havia ajornat l’anunci de vaga 

presentada per els operaris de Gas Reusense.30 Després, el desembre, es va 

convocar, una altra vaga, contra la direcció de Gas Reusense amb motiu de 

l’acomiadament d’un obrer de la fàbrica. El conflicte es va solucionar 

satisfactòriament i el dia 9 de desembre, el Sindicat Lliure de Gas, Aigua i 

Electricitat de Reus va retirar l’avís de vaga.31 Aquest sindicat, que va crear el seu 

                                                                                                                                    
quarta Gas Reusense amb 753.690 m

3
. AGN: Estadísticas del impuesto sobre el consumo de luz de gas, 

electricidad, exercirci 1920-21. 
29

 Els conflictes obrers eren nombrosos i l’èxit d’algunes vagues animaven a convocar d’altres. El 1933 el 20 
% dels obrers barcelonins censats participaren en les vagues i la més important va ser la de la construcció. 
Aquest mateix any s’aconseguiren, al igual que en la construcció, les 44 hores setmanals per als obrers dels 
serveis públics (aigua, llum i gas) i del vidre de Barcelona. HUERTAS I CLAVERIA, J. M.: Obrers a Catalunya. 
Pàg. 254.  
30

 AHCR: Enllumenat públic elèctric provisional 1930. Negociat de Foment. Comunicats de 8, 11 i 14 de juliol 
de 1930 i FORT, Jaume: Dietari 1930. 
31

 FORT, Jaume: Dietari 1930. 
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Reglament al novembre de 1929 i va signar l’acta de Constitució el febrer de l’any 

següent va estar format, en la seva majoria, pels treballadors de Gas Reusense de 

les categories professionals més baixes: els fogoners, els fanalers i els peons. La 

importància d’aquest sindicat en la fàbrica de gas va quedar ben palesa en la 

reunió per a la constitució del sindicat, on almenys, 21 persones dels 28 assistents 

eren treballadors de Gas Reusense.32 El Reglament del Sindicato Llibre Profesional 

de Gas, Agua y Electricidad de Reus estipulava que es tractava d’una associació de 

duració indefinida, amb domicili social al carrer del Dr. Robert, 21 de Reus.  La 

finalitat del sindicat era la de “(...) intensificar la acción social para procurar el 

mejoramiento moral y material de la clase, mediante la fraternidad y el mutuo 

apoyo, desarrollando entre los afiliados un espíritu de asociación, haciéndoles 

comprender que sólo por estos medios será posible elevar su condición de 

explotados. (...)”. L’entitat s’establia sobre bases econòmiques i professionals. El 

sindicat pretenia ser de la mateixa naturalesa que la Sociedad Mercantil i 

l’Asociación Patronal i les seves finalitat es circumscrivien a la millora i la defensa 

indefinida del treball i de la seva remuneració, fins arribar a la copropietat amb el 

capital, a la major cultura social i tècnica dels associats, perquè fossin capaços de la 

nova funció social a la qual aspiraven. A pesar d’aquestes aspiracions que poden 

semblar revolucionàries, el sindicat es va mantenir a distància dels sindicats de 

classe com la CNT. La missió del sindicat era la de laborar activa i continuadament 

perquè s’ordenessin de manera justa les condicions del treball, a la higiene i la 

protecció legal dels obrers. A més, volia intervenir en la reglamentació interior de 

les empreses dels associats per tal de salvaguardar els seus interessos. El sindicat 

vetllava pel compliment estricte dels pactes i pels reglaments de treball que 

                                            
32

 Els membres que participaren en l’Acta de constitució del Sindicat participaren els següents treballadors 
de Gas Reusense: els fogoners, Joaquim Chabarria Cid, Andreu Robert Abelló, Alfred Olivé Estivill, Joan 
Segué Monfort, Emili Pere Joanpere; els fanalers, Isidre Molina Garcia, Joaquim Olaria Cabedo, Jaume 
Girona Vernis i Antoni Cisteré Nogués; els peons, Antoni Casals Cort, Ramón Tarragó Miralles, Joan 
Recasens Gras, Enric Mates Bellaubí, Pau Fort Aulesa, Francesc Beltran Cid, Josep Piñol Sànchez i Antoni 
Cantó; els jubilats el 1936, Federic Sanz Ginester i Antoni Fort Abelló; i Josep Olivé Estivill i Vicens 
Nomdedeu Rius. AHT: Expedients Associacions. Sindicato Libre Profesional de Gas, Agua y Electricitat de 
Reus. Fons Govern Civil de Tarragona. Anys 1929, 1930 i 1931.  
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s’establissin i per les lleis i les reformes socials favorables als interessos obrers. 

També, va procurar la promulgació de noves disposicions legals sempre en un 

sentit de millora de les legítimes aspiracions de classe. Es va encarregar de l’estudi, 

la promoció i la defensa de les reclamacions de la professió. L’associació no tenia 

una voluntat d’adoctrinament i propaganda de cap ideal polític o religió però amb 

respecte per totes les creences i opinions. Aquest sindicat va formar part de la 

Federación Obrera Nacional de la seva indústria i va estar adherida a la 

Confederación Regional de Sindicatos Libres de Catalunya i a la Conferación 

Nacional de Sindicatos Libres de España, que eren unes organitzacions sindicals 

acusades d’haver estat antirevolucionàries, col·laboracionistes amb la patronal, 

d’orientació catòlica i d’haver practicat el pistolerisme contra la violència anti-

patronal de la CNT. 

 

Podien formar part d’aquest sindicat, tots els obrers i les obreres de la professió 

amb residència a Reus i comarca, sempre que no haguessin estat expulsats d’altres 

associacions similars per faltes de caràcter estrictament societari, moral o de 

dignitat professional. Tampoc podien formar part del sindicat, aquells obrers que 

estiguessin a sou d’un patró aliè a la professió o la indústria. Els socis de l’entitat es 

van classificar en socis de número i socis passius, en funció de la seva professió, o 

que en passar a una altra branca de la indústria o del comerç, volguessin continuar 

associats al Sindicat per no perdre els drets adquirits. Els socis passius només 

tenien dret als avantatges mutuals que el Sindicat hagués creat. Els associats 

havien de pagar 10 pessetes, en el moment de l’ingrés i 1,20 pessetes com a quota 

mensual. Els socis tenien dret, entre d’altres, als beneficis que produïssin les obres 

socials i culturals establertes pel Sindicat, a una defensa per quants mitjans lícits 

estiguessin a l’abast de l’entitat, a participar dels avantatges econòmics que 

s’acordessin per la Junta Directiva respecte el consum de begudes i de menjars en 

el cafè de l’associació. També, podien gaudir dels avantatges mutuals establerts 

per l’Instituto Obrero de Seguros Sociales, en els casos de malaltia, atur forçós, 
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defunció, vellesa, invalidesa, maternitat, etc., per a la qual cosa s’havíem 

d’inscriure en l’organisme de previsió.33 

 

En el moment de la constitució del sindicat, els seus òrgans directius van estar en 

mans dels treballadors de Gas Reusense.34 Amb independència de les actituds del 

Sindicat mare, queda clar que aquest sindicat reusenc del gas, aigua i electricitat 

englobava dins les seves files a gran part dels treballadors poc qualificats de Gas 

Reusense, que dirigits o no des de la patronal, se sentien com a classe i pretenien 

dirigir, almenys en teoria, la seva acció sindical lluny de doctrines preestablertes. 

Així, en l’acte de constitució del Sindicato Libre Profesional de Gas, Agua y 

Electricidad de Reus es van manifestar les línies bàsiques d’aquesta organització: 

“(...) en la Organización de Sindicatos Libres caben todos los trabajadores que 

prescindiendo de ideas y credos se suman a los obreros netamente profesionales. 

(...) nació para acabar con las violencias que tanto desprestigiaban a la clase 

trabajadora y que tenia como norma la colaboración en el terreno de la lucha, 

usando como medios lo que dicte los Gobiernos de la Nación por disposiciones 

legales. (...)” Després de llegir aquesta declaració d’intencions, queda clar que el 

llenguatge i els postulats del sindicats estaven lluny dels postulats que, per l’època, 

utilitzaven els sindicats socialistes i anarquistes, que preconitzaven la lluita de 

classes i la revolució o el canvi social, segons els casos, a partir dels seus idearis 

polítics. Com a sindicat era una organització que preconitzava l’acció des de la 

legalitat i de la moderació i que en tenir un llenguatge col·laboracionista amb els 

idearis públics conservadors i els propietaris dels mitjans de producció, des d’altres 

organitzacions sindicals i polítiques, se’l acusava de complicitat amb el poder. El fet 

                                            
33

 Ídem. Reglamento del Sindicato Libre Profesional de Gas, Agua y Electricitat de Reus. 
34

 El Vice-president va ésser Joan Casals Cort, que era un peó de la fàbrica; el Vice-secreati, Emili Pere 
Juanpere, fogoner; Tresorer, Joaquim Chabarria Cid, fogoner; Bibliotecari, Antoni Cisteré Nogués, fanaler i 
com vocals, Isidre Molina Garcia, fanaler; i Pau Fort Olesa, peó. Ídem. Acta de Constitución del Sindicato 
Libre Profesional de Gas, Agua y Electricidad de Reus. 
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que aquest acte de constitució sindical fos confirmat i aprovat pel governador Civil 

de la província, no ajuda a desmentir aquestes suposicions.35 

 

També, es va constituir l’entitat Sección de Obreros de Gas Reusense que es va 

inscriure, el juny de 1931, en el cens electoral social del Ministeri de Treball.36 Amb 

aquests moviments sindicals i associacionistes es veu com els treballadors de Gas 

Reusense van participar, majoritàriament des d’una perspectiva moderada i 

conservadora, de les convulsions socials i els moviments polítics que van afectar la 

societat de l’època i que no van deixar indiferents ni inactius a tots els agents 

socials que d’una manera o altre van participar en l’empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35

 Ídem. 
36

 AHT: Expedients Associacions. Anys 1929, 1930 i 1931. 
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15.3. Gas Reusense entre el període republicà i l’esclat de la Guerra Civil 

(1931-1936). 

 

L’any 1900, la població de Reus era de 26.681 habitants, mentre que l’any 1930 ja 

era de 30.266. L’increment de la població i de l’economia va afectar directament 

les possibilitats de creixement d’una indústria com Gas Reusense. Amb més 

població, més potencial d’abonats i més expansió geogràfica. El modest 

creixement d’una població com Reus, semblava que podia aturar les perspectives 

industrials i comercials de Gas Reusense. L’economia local tampoc havia consolidat 

la riquesa generada amb la 1a Guerra mundial i els feliços anys vint.37 Amb aquests 

paràmetres no gaire favorables, calia fer un esforç per aconseguir un augment dels 

abonats i un major consum de gas per càpita.    

 

En el període republicà espanyol, l’evolució econòmica es va veure condicionada 

per la crisi de l’any 1929 que va frenar el creixement econòmic i industrial. Amb 

tot, les dades espanyoles sobre la producció de gas van ser positives, es va 

incrementar de l’ordre del 24 % en els sis anys següents.38 El cas de Gas Reusense 

no va ser una excepció, i la crisi no li va afectar de forma extraordinària, perquè la 

producció de gas es va incrementar, entre els anys 1923 i 1936, en més del 40 % 

mentre que entre l’any 1929 i el 1936 els beneficis empresarials es van mantenir 

estables.39 Com ja hem indicat, la indústria de gas va presentar un pas ferm i 

ascendent en aquest període, perquè va mantenir la seva primacia en l’enllumenat 

                                            
37

 “(...) La situación económica reusense, semejante a la imperante en casi toda España (...) aún no repuesta 
de los quebrantos comerciales de la pasada guerra. Los años de contienda mundial, motivaron un aumento 
de nuestra riqueza pero con la paz vino la depreciación de los valores creados y no pocos percances 
económicos que perduraban en 1930, agravados en Reus por haberse impuesto un mayor rigor a las 
tributaciones estatales. A todo ello, descendía el número de habitantes de Reus motivando el consiguiente 
aumento de pisos y almacenes desocupados, no obstante haberse abaratado algo los alquileres que 
pagarónse a precios insospechados. (...)” FORT, Jaume: Dietari 1930. Manuscrit  llegat al Centre de Lectura. 
38

 El 1930 la producció nacional era de 152.082.700 m
3
 i el 1935 de 189.046.000 m

3
. L’any 1936 aquesta 

producció descendiria, respecte l’any anterior i a causa de l’esclat de la guerra, un 6 %. VIDAL BURDILS, 
Francisco: La Industria del Gas en España. Pàg. 94. 
39

 El 1923 la producció diària de gas va ser de 2.393 m
3
 i el 1936 de 3.383 m

3
.  Els beneficis es van situar al 

voltant de les 87.000 pessetes. AHT: Balanç anys 1923 i 1936 i AGN: Llibre Inventario (1925-1949). 
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públic i es va consolidar, com a millora, en les llars dels reusencs i en altres espais 

econòmics. Una altra activitat que va créixer espectacularment, i que va competir 

amb la indústria del gas, va ésser l’elèctrica; que va crear, definitivament, les bases 

per a la seva consolidació. L’explicació d’aquest fenomen es va reflectir a la crònica 

d’un coetani:40 “(...) La ciudad contaba con unos 6.000 edificios, (...) algunos de 4 ó 

5 pisos de altura, abundando los de 3 pisos (...) durante los últimos años se han 

reformado gran número de casas de un piso, mejorándolas con diversos pisos y 

dotándolas de gas, agua y electricidad. (...)” 

 

 
Foto CIMIR: Manifestació per l’amnistia i la República, el 15 d’abril de 1931. 

 
Aquestes dades positives de la indústria del gas, contradiuen les dades 

econòmiques d’Espanya, en general i les de Reus, en particular. A Reus, com a 

ciutat industrial i mercantil, la crisi de 1929 va afectar el desenvolupament de la 

societat i l’economia a l’inici de la República. Es va produir una baixada de 

                                            
40

 FORT, Jaume: Dietari 1930. Manuscrit  llegat al Centre de Lectura. 
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l’exportació dels productes agraris, van aparèixer greus problemes financers, com 

la fallida del Banc de Reus41 i la crisi industrial es va centrar, principalment, en el 

sector tèxtil.42 Així, l’any 1934, la valoració que va fer la Cambra de Comerç era 

negativa; agreujada pel ressò dels fets d’octubre.  

 

Que la indústria del gas va créixer, en més de mig milió de m3 de gas, entre l’any 

1923 i l’any 1932, es reflecteix en l’augment del personal de Gas Reusense que va 

augmentar, entre el 1921 i el 1933 en 18 persones, un 39 %, la qual cosa indica que 

es necessitava un treballador per, aproximadament, cada 20.000 m3 de gas 

produït.43 L’any 1933, Gas Reusense comptava amb una plantilla de 64 

treballadors, dels quals més de la meitat, no havien nascut a Reus, la qual cosa 

demostra que la ciutat havia estat un pol d’atenció en el procés de desruralització 

de Catalunya i, en menys grau, de la immigració estatal. Malgrat que es tractava 

d’una indústria que requeria coneixements tecnològics entre el seu personal, en 

les categories més baixes de l’escalafó obrer, l’analfabetisme encara hi era present 

d’una manera important, perquè 1 de cada 6 treballadors no sabia llegir.44 Aquest 

augment de la producció portava intrínsec el fet que l’increment d’abonats en 

aquest període hagués estat considerable, tot establint com a dada previsible que 

Gas Reusense comptava l’any 1936 amb 3.800 abonats.45  

 

 

 

 

                                            
41

 No era un fet aïllat tal com ho demostra el fet de que el juliol de 1931 s’ensorraren, també, els Bancs de 
Catalunya i Tortosa. HUERTAS I CLAVERIA, J. M.: Obrers a Catalunya. Manual d’història del moviment obrer 
(1840-1975). Pàg.: 233. 
42

 El 1935 es tancaren dos importants indústries tèxtils reusenques. DUCH, Montserrat: Reus i el Baix Camp 
durant la II República. Pàg. 33. 
43

 BUB: Estadísticas del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad, exercici 1925-1926 i AHCR: 
Junta Local de Reformes socials. Cens obrer de l’any 1933. 
44

 AHCR: Junta Local de Reformes socials. Cens obrer de l’any 1933. 
45

ARNAVAT, Albert: L’impacte de la primera guerra mundial ... Pàg.: 136 i 137 i DUCH PLANA, Montserrat: 
Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg.: 78. 
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En línies generals es podria definir el període republicà, a l’igual que el període 

dictatorial, com d’estabilitat per a Gas Reusense amb uns resultats econòmics que 

feien mirar el futur amb un cert optimisme. Així, l’any de la proclamació de la 

Segona República espanyola, els beneficis van ser de 87.889,70 pessetes i es van 

repartir 35 pessetes per acció. L’any 1932, els beneficis de 88.495,95 pessetes van 

demostrar que Gas Reusense estava instal·lada en una espècie d’oasi econòmic, 

encara que la situació econòmica general de Catalunya no era gens extraordinària 

com s’ha apuntat abans. L’any 1933, Gas Reusense va guanyar 87.521,69 pessetes 

amb les que es van poder repartir 35 pessetes per acció. L’any 1934, es van 

aconseguir uns beneficis similars a l’any anterior, 87.664,21 pessetes. Però en 

aquest any, es va produir un fet que marcaria el devenir tecnològic de l’empresa 

en les dècades següents. Es va iniciar un procés de renovació d’una part important 

de la fàbrica. Per tal de fer front econòmic en aquesta iniciativa, Gas Reusense, ja 

havia ampliat, l’any 1933, el seu capital que va passar de 625.000 pessetes a 

1.250.000 pessetes; les 2.500 accions de 250 pessetes s’havien de revalorar, en un 

temps màxim de quinze anys, fins a convertir-les en accions d’un valor nominal de 

500 pessetes.46  

 

Una altra mesura de Gas Reusense, per aconseguir liquiditat per el canvi d’una part 

important del elements de producció de la fàbrica, va ser la de convertir, l’any 

                                            
46

 Aquest augment de capital s’acorda en la Junta General Ordinària de 12 de febrer de 1933. S’aprovà i 
s’escripturà, entre d’altres, aquesta proposició: “(...) 1º Aumentar el capital social en SEISCIENTAS VEINTE Y 
CINCO MIL PESETAS o sea doblar el actual que, en consecuencia, será de UN MILLÓN DOSCIENTAS 
CINCUENTA MIL PESETAS, sin hacer nueva emisión de acciones, si no revalorizando las actuales nominativas, 
de doscientas cincuenta pesetas cada una, aumentando su valor a quinientas pesetas, como había sido ya 
antes de su desvalorización realizada por medio de la escritura de cinco de Julio de mil novecientos doce, 
autorizada por el Notario que fue de esta ciudad D. Antonio de Solo. Y facultar a la Junta de Gobierno para 
que opte entre hacer constar el aumento del capital por medio de estampillado en los títulos actuales o 
sustituir éstos por otros nuevos de quinientas pesetas cada uno y de una sola serie. 2º La liberación o pago 
por parte de los accionistas de las doscientas cincuenta pesetas a satisfacer por cada acción, no se hará de 
una sola vez, si no que se irá efectuando por dividendos pasivos anuales cuya cuantía fijará oportunamente 
la Junta de Gobierno, con amplias facultades para ello; pero deberán quedar las acciones enteramente 
liberadas en el plazo máximo de quince años a contar del día primero del mes de Enero próximo pasado o 
sea por todo el día 31 de Diciembre de mil novecientos cuarenta y siete. Sin embargo, a propuesta de la 
Junta de Gobierno, la Junta General, con la mayoría especial exigida en el artículo 14 de los Estatutos, podrá 
acordar la prórroga de dicho plazo. (...)” AGN: Escriptura de l’augment del capital de la sociedad anónima, 
de esta plaza, “Gas Reusense”. Reus, 27 d’abril de 1933. 
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1934, el 50% de la seva cartera de valors en efectiu.47 L’ampliació del capital i la 

reducció de la cartera de valors, van finançar la compra dels nous forns de la 

West’s Gas Improvement Cia. de Manchester, que segons el pressupost 

presentat, a Gas Reusense, van costar 621.500 pessetes. Per a la instal·lació dels 

forns era necessari ampliar el terreny de la fàbrica, la qual cosa ja es va preveure 

l’any 1932 quan es va comprar, per 15.000 pessetes, una parcel·la de 760 metres 

quadrats contigua a la fàbrica.48 En el balanç de 1935, els nous forns van aparèixer 

com un actiu de 398.415 pessetes, i en relació amb aquest fet, s’havia produït un 

altre considerable descens en el compte de la cartera de valors.49 La reducció dels 

recursos de la societat va ser la conseqüència de realitzar, amb mitjans propis, la 

compra de nous forns per la fàbrica. Va ser un cost elevat per les possibilitats 

d’una entitat local, però hi va poder fer front gràcies al bon estat de la seva 

                                            
47

 El valor de la cartera el 1933 era de 348.305 pessetes mentre que el 1934 seria de 174.805 pessetes. 
AGN: Llibre Inventario (1925-1949). 
48

 “(...) porción de terreno o patio, cercado de paredes, de medida superficial unos veinte mil palmos 
cuadrados poco más o menos, equivalentes a setecientos sesenta metros, situado en esta ciudad, calle 
Carretera de Tarragona, llamada hoy Avenida Ignacio Iglesias, lindante al Norte con el resto de la fina que 
se segregó, propio de D. Pablo Jaumá, al Sur con finca de “Vilanova y Antich S. en C.”, al Este con la calle 
Avenida Ignacio Iglesias antes Carretera de Tarragona y al Oeste con el Callejón llamado del Gas; de valor 
quince mil pesetas. (...)” AGN: Escriptura de venda realitzada en la notaria de Gabriel Vilalta Amenós. Raval 
de Sant Pere, 15. Reus. 12 d’octubre de 1932. Núm.: 482. 
49

 Es va reduir fins a les 28.658,32 pessetes. AGN: Llibre Inventario (1925-1949). 



15. Gas Reusense del 1923 al 1939: de l’estabilitat al caos. Pàgina 865 

 

economia, després d’una dècada de resultats empresarials positius i a la 

predisposició dels accionistes locals d’adequar les instal·lacions d’una empresa que 

des de feia vàries dècades no generava uns beneficis atractius.50  

 

 
Foto: Forns Glover-West que entraren en funcionament l’any 1935. 

                                            
50

 Els beneficis de l’any 1935 – 87.653,41 pessetes – eren pràcticament els mateixos que els aconseguits el 
1890 – 87.755,15 pessetes -, tenint en compte que alguns anys enrere eren inferiors a aquestes xifres i al 
diferent nivell de vida. BOPT, any 1891 i AGN: Llibre Inventari, (1925-1949).  



15. Gas Reusense del 1923 al 1939: de l’estabilitat al caos. Pàgina 866 

 

Els esforços econòmics dels accionistes de Gas Reusense van continuar en els anys 

següents. El juny de 1935, es va acordar un dividend passiu, per a l’exercici, de 13 

pessetes per acció.51 Amb anterioritat, el gener de 1935, ja s’havia iniciat una 

política comercial més agressiva per tal d’augmentar els ingressos en base a un 

increment del consum. Es tractava d’oferir descomptes als consumidors més 

importants però aquesta mesura no va durar més de 15 mesos. L’exercici es va 

tancar, a pesar de la gran inversió realitzada, amb uns beneficis similars a l’any 

anterior.52 L’estabilitat de l’empresa durava ja més de 15 anys però aquesta 

situació, per causes alienes a la mateixa empresa, duraria molt poc temps.53 

Aquest mateix any van entrar en funcionament els nous forns Glover-West. 

Malgrat les expectatives que havien generat, ràpidament es van descobrir les 

seves deficiències tècniques, de tal forma que es pot afirmar que la inversió 

realitzada es va convertir en una mal negoci. La fàbrica de gas de Reus continuava 

essent encara la més important de la província, i produïa una mitjana diària de 

3.383 m3 l’any 1936, amb un augment molt considerable respecte de l’any 1923 

que era de 2.393 m3. 

 

S’ha de ressaltar també que, en l'inventari de l’exercici de 1935, apareix clarament, 

per primera vegada des de 1925, l’estoc i el valor dels subproductes derivats de la 

destil·lació de la hulla tot deixant constància de la seva importància per a 

l’empresa.54 Amb la nova tecnologia i una matèria primera de qualitat aplicada en 

la producció, es va millorar els resultats en la consecució de coc i quitrà. Aquests 

subproductes ja es comercialitzaren des del principi de l’activitat gasista però no va 

ser fins el 1904, amb el projecte de canvi dels forns existents en aquell moment, 

que Gas Reusense va considerar que, l’augment de la seva producció i el preu que 

                                            
51

 D’acord amb l’apartat 2º de l'Escriptura d'Augment de Capital, del 27 d’abril de 1933. AGN: Actes de Gas 
Reusense. 1933-1958. Any 1935. Pàg.: 23. 
52

 Aquests foren de 87.653,41 pessetes. AHT: Balanç de Gas Reusense a l’any 1935.  
53

 AGN: Llibre Inventario (1925-1949). Balanç general de l’any 1935. 
54

 El preu del coc era de 75 pessetes la tona i existien 515 tones mentre que el preu per tona del quitrà era 
de 70 pessetes ni havien emmagatzemades 267 tones. AGN: Llibre Inventario (1925-1949). 
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per ells es pagaven, era un recurs gens menyspreable que havia de merèixer una 

comercialització exhaustiva.55 El subproductes eren una font de riquesa 

complementària a la producció de gas. L’empresa va intentar aprofitar al màxim 

els productes derivats de l’hulla i incorporar-los al mercat industrial.  

 
Foto CIMIR: Restaurant que els seus treballadors van voler socialitzar el 1936. La imatge és de l’any 1906. 

 

Amb l’inici de la Guerra Civil, el Comitè Antifeixista pren el control de la majoria de 

les industries reusenques, en confisca algunes i en pren la direcció d’altres d’una 

manera directa o indirecta. Les indústries energètiques van tenir un tracte especial  

perquè es van considerar entitats essencialment populars i locals, com va succeir 

en el cas de la Cooperativa Popular del Fluido Eléctrico, competidora, en el mercat 

reusenc, de Riegos y Fuerza del Ebro.56 L’agost del 1936, es va confiscar l’entitat 

recreativa El Círculo, propietari del Teatre Fortuny i es va crear un Comitè en la 

                                            
55

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1904.  
56

 “(...) El company Benet, representant de la CNT presenta al Comitè uns suggeriment respecte la 
cooperativa de Fluid Elèctric, les quals son defensades amb la lògica i el bon sentit que son peculiars al 
company. El Comitè les pren en consideració deguda per tractar-se d’una entitat essencialment popular i per 
afectar a la indústria local. (...)” Aquests suggeriments eren: 1er.: La Banca local havia de facilitar una 
relació detallada de les lletres de canvi que tenia en cartera contra aquesta cooperativa, per tornar a 
negociar el deute. 2on.: Es procuraria que Recs i Força de l’Ebre facilités producció de llum i força a la 
cooperativa. 3er. El representant de la CNT es nomenà Delegat del Comitè a la Cooperativa Popular del 
Fluido Eléctrico, que va passar a formar part del Consell d’Administració. Aquest Delegat juntament amb 
altres obrers (secció de màquines, secció de línies i oficines) convocaren al Consell d’Administració per 
prendre acords que havien de beneficiar a la classe treballadora i la indústria local. AHCR: Actes Municipals 
del Comité Antifeixista. Any 1936-1937. 28 de juliol de 1936.  
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fàbrica del Vapor Vell; el C.N. Ploms va demanar i se’l va autoritzar a confiscar el 

solar del costat de la piscina del club, per tal de construir un camp d’esports, es va 

autoritzar als treballadors de la pastisseria Assué a fer-se’n càrrec, per abandó del 

propietari de la indústria; un Comitè de treballadors dirigiria i administraria la 

Farmàcia Vallverdú, els obrers van confiscar el Bar Solsis, i en el Bar Restaurant 

París hi va haver un intent de socialització que va generar problemes entre el patró 

i els obrers; el propietari de la fàbrica de sabons Bertràn va desaparèixer per la 

qual cosa es feu necessària la regularització i la normalització del seu 

funcionament i, també, es van produir diverses incautacions de terres. Dins 

d’aquesta dinàmica, es van destituir els desafectes dels organismes públics com 

l’Ajuntament.57 Riegos y Fuerzas del Ebro, també, va ser confiscada pels seus 

obrers.58 Dins d’aquest procés revolucionari, el control obrer del gas i de 

l’electricitat, que es van considerar empreses estratègiques, van a passar a 

dependre del Departament de Defensa i Guerra.59 Alguns dels accionistes de Gas 

Reusense van sofrir les confiscacions que es van produir desprès de l’alçament 

feixista i se’ls va requisar, entre d’altres bens, les accions de les companyia. L’any 

1940, aquestes accions es van restituir als seus propietaris.60 

 

Gas Reusense, a pesar de l’esclat de la guerra, van tancar l’exercici de 1936 amb 

uns resultats positius, la qual cosa demostra que l’estructura empresarial era 

ferma. El benefici líquid, no va disminuir, pràcticament, respecte l’any anterior, i va 

aconseguir 75.736,47 pessetes; però a partir d’aquest moment, i enmig de la 

guerra, ja res seria igual. El setembre del 1937, encara no s’havia celebrat la Junta 

general d’accionistes per aprovar l’exercici del 1936 i l’Administrador de la societat 

va certificar que no s’havia repartit cap dividend com a resultat de l’exercici. Fins 

que no va acabar la guerra, no es va celebrar cap més altre Junta. Els beneficis de 

                                            
57

 Ídem. Agost de 1936. A més, va ser confiscat el Mas Sedó i Mas d’Iglèsies com també es va intentar amb 
la Casa Navàs. Ídem. 2 d’octubre de 1936.  
58

 Ídem. 1 d’octubre de 1936. 
59

 Ídem.: 7 d’octubre de 1936. 
60

 AHCR: Hisenda. Incautacions, 1936-1937. 
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1936 es van distribuir en diferents comptes d’amortització: de material, del 

mobiliari, d’instal·lacions i, més del 50%, per als nous forns mentre que un 13%, es 

va destinar per sufragar la fluctuació de la moneda estrangera.61 Com ja s’ha 

indicat, els resultats de l’empresa del període de 1923 a 1936, foren positius i 

estables, tal i com es veu al quadre següent, malgrat que els resultats en la 

fabricació no van ser tan positius com els valors que es van aconseguir a principis 

del segle XX.62 
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AHT: Balanços de Gas Reusense, anys 1923-1936. 

 
Poc després de la realització d’aquesta Memòria del 1936, els Serveis de Gas 

Unificats de Catalunya, un organisme de recent creació depenent de la Generalitat, 

va engolir l’empresa de gas reusenca, a l’igual que l’empresa gasista de Valls.63 

Però mesos abans, Gas Reusense ja havia entrat en la dinàmica revolucionària, de 

tal manera que, el 25 de juliol de 1936, el Comitè Antifeixista local va confiscar 

l’empresa. La direcció de l’empresa va canviar radicalment, i va passar a mans 

                                            
61

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1936. 
62

 El 1910 els beneficis en la fabricació van ésser de 157.291,16 pessetes mentre que el 1936 tan sols eren 
de 38.744,01 pessetes, unes 5 vegades menors. També s’ha de tenir en compte els valors negatius del 
període de la 1a. Guerra Mundial. 
63

 RIBÉ, Ernest; GASCÓN, Vicenç: Historia del gas canalitzat a Valls. Pàg. 41. 
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obreres i es va allunyar de l’empresa als representants dels accionistes; es va 

substituir el gerent Ramon Grifoll i Payarols pel Antoni Batlle i Rosich.64 El Comitè 

va actuar en la direcció de l’empresa fins que el Consell Municipal van 

municipalitzar el serveis públics, l’agost de 1937. Amb la intervenció de les 

fàbriques per part de les organitzacions que representaven els obrers, bàsicament 

els sindicats, cada fàbrica de gas s’havia transformat en una entitat autònoma. 

Però davant la importància del sector i les dificultats per mantenir actives les 

fàbriques, el govern de la Generalitat va intervenir i va incorporar, totes aquestes 

fàbriques, a l’organisme que les havia de regir, els Serveis de Gas Unificats de 

Catalunya. Des de l’octubre de 1937 fins el 14 de gener de 1939, Gas Reusense va 

dependre de les directrius del Servei de Gas Unificats de Catalunya.  

 
Foto CIMIR: La plaça de Prim durant el període de la Guerra Civil. Fanal a gas en primer terme. 

 

Amb la fàbrica, també, es va col·lectivitzar la força de treball: els obrers.65 L’esclat 

de la guerra no va fer més que accelerar el procés revolucionari que reclamaven, 

des de feia anys, gran part dels treballadors. La situació laboral del sector gasista, 

com la d’altres, ja era conflictiva abans del juliol del 1936. El Sindicat de Llum i 
                                            
64

 AGN: Actes de Gas Reusense. 1933-1958. Acta celebrada el 13 de febrer de 1939. Pàg.: 41. 
65

 AGN: “Relación del personal ocupado en el servicio de esta fábrica de Reus, el 19 de Julio de 1936.  
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Força de Catalunya va presentar, a Gas Reusense, unes Bases de Treball que 

afectaven de manera notable l’estat econòmic de la Societat.66 L’empresa va iniciar 

accions, per tal de reconduir la situació, i va buscar la mediació de l’Alcalde de 

Reus i del Conseller de Treball de la Generalitat que, en un primer moment, no van 

poder aconseguir cap acord. Després, Gas Reusense, en atenció a les 

circumstàncies polítiques i socials per les quals travessava el país i amb el desig de 

salvaguardar els interessos superiors de l’empresa, va acceptar, després d’algunes 

modificacions, el contracte de treball presentat pel Sindicat. Poc després, a la 

Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona, es va formalitzar 

el contracte de treball amb el Sindicat Regional de Llum i Força de Catalunya. 

Altres centrals sindicals es van presentar davant dels diferents col·lectius de Gas 

Reusense per gestionar el seu destí, de tal manera que la Secció d’Empleats 

Administratius del Gas del Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria va 

signar un contracte de Treball per al personal d’Administració de l’empresa.67 La 

nova situació laboral va provocar problemes econòmics a l’empresa, perquè les 

noves bases de treball convingudes amb els obrers i els empleats van significar un 

important augment en les despeses de la societat, i per tal d’obtenir una 

remuneració de Capital era indispensable l’augment del preu del gas. Tots aquests 

entrebancs no van suposar que declinés l’esperit d’expansió de l’empresa, de tal 

manera que es va plantejar, aquest mateix any de 1936, el subministrament de gas 

a Tarragona, tot tenint en compte la seva proximitat.68 Però, va ser una altra 

il·lusió que enterraria la guerra. 

 

 

 

                                            
66

 El Sindicat Llum i Força, Secció Manresa va signar, el gener de 1933, el manifest de constitució dels 
Sindicats d'oposició a la CNT. http://www.veuobrera.org/00fine-x/sindi-op.htm 
67

 AGN: Actes de Gas Reusense. 1933-1958. Acta del 17, 25 i 30 de març de 1936. Pàgs.: 32, 33, 34,35 i 36. 
68

 Ídem.: Acta del 19 de maig de 1936. Pàg.: 37. 
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15.4. La Guerra Civil i la Indústria catalana. El Decret de Col·lectivització de 

la Generalitat de Catalunya i els Serveis de Gas Unificats de Catalunya. 

 

La socialització de la Indústria va ser el primer compromís que tenien els partits 

revolucionaris amb la denominada Revolució espanyola. Però un gran nombre 

d’obstacles van impedir que aquests experiments es desenvolupessin fins al seu 

final.69 La Guerra Civil va significar el principal desavantatge encara que fou l’inici 

del procés. En una situació tan convulsa, la Revolució va presentar urgències, tan 

polítiques com econòmiques, que la van dificultar. La principal novetat que va 

aportar l’esclat de la guerra a la vida econòmica catalana van ser les 

col·lectivitzacions. El desig d’una Revolució Social completa era profund, estava en 

la ment de la majoria de treballadors. Un altre factor que va fer créixer la 

necessitat d’un canvi social va ser la gran proporció de patrons, directors i 

accionistes que eren feixistes declarats o simpatitzants i que desitjaven el triomf 

de les forces rebels. Molts d’aquests patrons van escapar quan van veure que les 

forces socials antifeixistes, inspirades bàsicament en les idees sorgides de la FAI i la 

CNT, havien reeixit. Va ésser inevitable que els treballadors controlessin moltes 

fàbriques i tallers. A gairebé tots els tallers van establir comitès de control, que 

tenien l’objectiu de vigilar el progrés en la producció, i comprovar la posició 

financera de l’amo, en cada establiment. En molts casos, el control va passar 

ràpidament del comitè de control al comitè directiu, on el patró estava al mateix 

nivell que els treballadors i se li pagava el mateix salari. D’aquesta manera, algunes 

fàbriques i tallers de Catalunya70 van passar a les mans dels treballadors que 

estaven contractats en elles.71 En altres casos, les empreses van seguir funcionant 

sota el control dels propietaris, però vigilats de prop per un comitè que regulava 

els salaris i les condicions de treball. També, es van produir fracassos amb les 

col·lectivitzacions, perquè les empreses no van funcionar com s’esperava i es van 
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 LEVAL, Gaston: La reconstrucción Social en España. Freedom Press, 1938. Fulletó. 
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 Al final, aproximadament un 70% de la indústria catalana fou confiscada per els seus treballadors. 
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 LEVAL, Gaston: La reconstrucción Social en España. 
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donar situacions d’aprofitament excessiu i d’una burocratització dels nous 

consellers de l’empresa. Van aparèixer l’egoisme i l’aïllament d’algunes 

col·lectivitats. 

 

A Reus, indústries com el Vapor Vell i La Sedera van intentar continuar amb la seva 

activitat, sota la direcció dels treballadors, però va haver d’aturar la seva producció 

en no poder adquirir primeres matèries i tenir excedents, mentre que esperaven, 

per solucionar aquests problemes, el compliment de la promesa de col·laboració 

que el Director de la fàbrica havia realitzat des de la distància. Es va considerar que 

la farmàcia Vallverdú, administrada i dirigida pels seus treballadors, funcionava 

amb normalitat. El Comitè Antifeixista va controlar l’activitat comercial i industrial i 

va administrar part dels sous de l’activitat reusenca, mitjançant l’organisme de les 

Indústries Socialitzades. Però el control de la socialització va patir contratemps i 

problemes en l’estructuració i concreció del nou ordre. Un exemple, van ser el 

problemes entre el Comitè i els representants dels treballadors del Bar Restaurant 

París. La Unió de Taxistes de Reus i Comarca va confiscar tots els elements de 

transport mecànics del seu territori; així com els garatges i estacions de servei 

existents a la ciutat, que més tard serien controlats pel Comitè Antifeixista. Van 

aparèixer nous conceptes, com el Jornal de Guerra, que van generar les protestes 

dels paletes i manobres que treballaven sota les ordres del Comitè. El debat sobre 

el tema de la socialització de la terra per a millorar-ne el rendiment, en benefici de 

la col·lectivitat, va ser un altre dels eixos de discussió del procés de 

col·lectivització. Fins i tot, es va discutir el paper que havia de tenir l’Ajuntament, 

en aquest procés revolucionari, tot i que algun partit polític va advocar per la seva 

desaparició, només es va optar per destituir a tots els empleats desafectes al 

règim.72  
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La indústria va utilitzar diverses fórmules de supervivència empresarial. Segons 

l’economista Josep M. Bricall, al llarg de la guerra, van conviure tres tipus 

d’empreses: 

- Privades, regides pels antics propietaris, però amb la fiscalització d’un 

comitè obrer de control format per treballadors de cada empresa. 

- Col·lectivitzades, on la propietat era exercida pels treballadors de forma 

col·lectiva i amb autogestió. 

- Agrupades o concentrades les d’una mateixa branca en una col·lectivització 

general, que evitava l’esmicolament existent en petits tallers i empreses, 

com va succeir en la fusta, en la òptica i el gas. 

 

En la indústria, els sindicats tenien que exercir el control sobre les col·lectivitats i 

així, es va crear comissions tècniques per intervenir en la organització del treball 

de les empreses. El sindicat va esdevenir l’element més important en la producció. 

L’objectiu era la planificació de la producció al llarg de tota la guerra, a pesar de les 

dificultats de la censura i del sector oficial. Aquests fets van portar a la Generalitat 

de Catalunya a publicar el Decret de Col·lectivització, l’octubre de 1936. Les 

finalitats del Decret van ser suprimir les rendes no procedents del treball; convertir 

el capital privat en col·lectiu; el dret dels obrers a dirigir ells mateixos l’economia; 

mantenir la subsistència de la petita empresa en mans privades fora dels casos que 

es va produir una concentració del sector, com van ser els casos de la indústria del 

gas i de l’electricitat. De fet, era un intent d’establir una economia mixta amb 

preponderància col·lectivista.73 Però l’èxit, només va tenir un caràcter parcial i es 

va basar en llargs mesos d’agitació social i la resistència que van oferir les forces 

republicanes no revolucionàries. Quan començava a produir-se una veritable 
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 Segons aquest decret, es va permetre als treballadors que prenguessin totes les fàbriques que tinguessin 
100 o més treballadors, a més de les empreses de menys de 100 treballadors, a les quals s’hagués declarat 
els seus amos oficialment com a feixistes. També, de les empreses de 50 a 100 treballadors quan ho 
demanessin les dues terceres parts del seu personal. I el mateix es va fer en els casos que la salvaguarda 
d’interessos generals ho va requerir, segons acord del Consell d’Economia. HUERTAS I CLAVERIA, J. M.: 
Obrers a Catalunya. Pàg. 277. 
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Socialització Industrial, va topar amb la greu dificultat que representava una 

manca de matèries primeres. El Govern va agafar el control sobre les matèries 

primeres en un intent de controlar la situació. Desprès va dirigir gran part de les 

indústries regides pels treballadors i va acabar amb la força dels sindicats i la 

socialització.74 Però aquest procés que posava fre a la Revolució Social, no és va 

donar d’una manera homogènia a totes les indústries i ciutats de Catalunya.75 El 

govern català va limitar l’ànsia del canvi social, es va intentar controlar la revolució 

en base a la necessitat d’una economia de guerra eficient que ajudés a la victòria 

militar. 

 

A Reus, com en molts altres llocs, totes aquestes decisions de caire més 

governamental es van debatre, tot partint d’una situació inestable en si mateixa. 

La crisis reusenca era evident perquè l’exportació, a l’igual que a la resta de 

Catalunya, estava completament paralitzada en un 90 %, la qual cosa mostrava la 

gravetat de la situació. No es tenia confiança en les solucions que pogués aportar 

el Consell d’Economia de Catalunya i es va dubtar de les seves directius. Encara 

que per tal de donar compliment al DO del 9 setembre de 1936, es van designar les 

persones del Comitè Antifeixista reusenc que representarien la Secció Quarta, que 

comprenia la comarca del Priorat, Baix Camp, la Ribera i la Conca de Barberà, 

davant la delegació del Consell d’Economia de Catalunya. La capitalitat de la Secció 

Quarta corresponia a la ciutat de Reus. Els delegats de la Secció Quarta van 

intentar solucionar, a Madrid i a Barcelona, els problemes que es presentaven a 

Reus amb les importacions i les exportacions, però van fracassar les accions 

realitzades. Així, es van lliurar a la ciutat mercaderies per valor de 100.000 

pessetes, insuficients sense cap mena de dubte i que no van solucionar els 

problemes de l’exportació, perquè no es cobraven la majoria d’aquestes 

                                            
74

 La intromissió del govern de la República, que no aportà les divises necessàries per importar matèries 
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exportacions perquè hi va haver un boicot sistemàtic a l’exportació que es 

realitzava sense l’autorització del Departament d’Economia. La crisis era tant greu 

que es van bloquejar els pagaments corrents en el sector serveis. Així, el sindicat 

d’Agricultors van demanar una moratòria en el pagament dels rebuts de la 

companyia Riegos y Fuerzas del Ebro, corresponents al fluid elèctric consumit per 

les finques confiscades pel Sindicat. Però aquesta indústria necessitava que les 

factures es paguessin, perquè l’havien confiscat els seus treballadors i no 

disposaven de mitjans econòmics suficients per a poder complaure la petició 

formulada pels camperols.76 La socialització de l’economia industrial va provocar 

dificultats serioses en la seva arrancada, ja què les pèrdues econòmiques en la 

facturació van ser importants i moltes activitats socialitzades, a Reus, van  

denunciar una reducció dels ingressos. Però per altra banda, la demanda de 

socialització, tant de les grans indústries com del petit comerç, va continuar tot i 

que es va remarcar que aquest procés havia de tenir un caràcter lliure i sense 

coaccions. Des del Departament d’Economia de la Generalitat, es va voler 

controlar aquesta socialització i es va instar als Comitès Locals que esperessin les 

seves ordres.77  

 

L’octubre de 1936, es va constituir el Consell Municipal de Reus, segons el dictat 

d’un Decret de la Generalitat, que va denominar així al nou l’ajuntament. La 

situació obrera a la reraguarda era complicada i mantenir l’ordre i el treball entre 

els obrers no era una tasca fàcil. El Departament de Treball del Consell Municipal 

de Reus va regular la situació dels obrers que acudien diàriament al Consell a 

cercar treball i plantejar solucions. L’esforç en la tasca de donar suport jurídic I 

social als treballadors va ser considerable. El juliol de 1937, el Departament de 

Treball considerava que no hi quedava un sol obrer parat a la ciutat, donada la 

mobilització de tots els joves disponibles per anar al front de guerra. Va ser una 
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feina feixuga poder donar ocupació a 200 obrers acomiadats del Camp d’Aviació, 

que es va poder resoldre, mitjançant l’eixample de la carretera de Salou, una obra 

que tot just acabava de començar. El ram més afectat per la situació de l’atur va 

ser el de la confecció. S’hi va poder donar remei, amb l’obtenció d’una comanda 

per a la confecció de 200.000 gorres per milicians, i que es van repartir entre totes 

les obreres. Hi va haver moltes indústries paralitzades,  principalment del ram de la 

pell i de la secció d’adobats que va generar la creació d’un taller de marroquineria, 

que depenia d’aquest Departament de Treball, que es va dedicar a la fabricació de 

corretges. En aquest taller hi treballaven uns cinquanta obrers. El principal 

problema per aquest organisme era el proveïment de les matèries primeres per a 

la indústria. Les tasques que va realitzar van ser diverses: les readmissions obreres, 

les reclamacions per salaris, la solució de conflictes fins a les inspeccions dels 

centres de treball.78  

 

 L’actuació del Comitè Antifeixista va acabar i amb l’Ajuntament amb plens poders 

va començar, l’agost de 1937, un procés de municipalització dels serveis públics.79 

També, estava en ple procés la transformació de les indústries metal·lúrgiques en 

indústries de guerra, que va comportar la necessitat de personal tècnic per 

garantir aquest procés.80 La revolució social i industrial va continuar a pesar de la 

guerra i la creació d’infraestructures per a la defensa, com la construcció dels 

refugis, de la plaça Roja (Prim).81 Es va presentar un projecte de municipalització 

de l’habitatge i va entrar en funcionament com indústria de guerra l’antiga 
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 Les tasques realitzades per el Departament de Treball del Consell Municipal de Reus, entre el 4 de gener i 
el 15 de juny de 1937, van ser: 18 readmissions d’obrers; 34 reclamacions de salaris; 1.183 comunicats 
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 AHCR: Actes Municipals de Reus. Comitè antifeixista, 1936-1937. Acta de 7 d’agost de 1937. 
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pirotècnia Espinós. Mesos més tard, aquesta indústria es va municipalitzar per 

necessitats de la guerra i perquè es va declarar feixistes als seus amos.82 

 
Foto CIMIR: Activitats de guerra. Construcció del refugi de la plaça de Prim. 

 

La municipalització dels serveis públics: proveïment d’aigües, l’enllumenat de la via 

pública, les canalitzacions, les instal·lacions de caràcter municipal, les llicències de 

taxis i el teatre Municipal va generar un debat sobre com dur-los a terme quan el 

servei ja havia estat col·lectivitzat, perquè per alguns sectors polítics es va 

considerar que era un retrocés, en un sentit reaccionari. La participació de la 

fàbrica de gas no es va circumscriure només a la producció de gas, sinó que va 

contribuir amb les deixalles i la ferralla generades amb la Societat d’Obrers 

Metal·lúrgics, que les utilitzaren en substitució de les escasses primeres matèries. 

En aquells moments es va substituir l’enllumenat de gas, exclusivament per 

l’electricitat, degut als conflictes que es van generar en els treballs de 

subministrament. L’agost del 1937, es va restituir el servei de l’enllumenat de gas, 
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 Es va dedicar a la fabricació de material de guerra, explosius, trípodes, carregadors i bombes. La 
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en tornar els empleats d’aquesta indústria, a realitzar les tasques d’apagament de 

l’enllumenat públic. Però el mes d’octubre, els Servei de Gas Unificats de 

Catalunya, que tenien el control de Gas Reusense, van rescindir el contracte sobre 

l’enllumenat públic amb el Consell Municipal de Reus.83 Aquests Serveis marcaven 

els destins de les fàbriques, des de la seva direcció fins al seu subministrament. La 

provisió de carbons de les distintes fàbriques de gas catalanes es feia des de les 

seves estructures. Els Serveis de gas Unificats de Catalunya també van unificar els 

criteris tècnics del funcionament de les plantes, del sistema de producció i del 

manteniment de les xarxes ciutadanes.84 Per al sector de l’electricitat va existir un 

organisme de les mateixes característiques. El gener del 1937, l’empresa Riegos y 

Fuerza del Ebro ja estava sota la supervisió dels Serveis Elèctrics Unificats de 

Catalunya i es queixava en aquest organisme del deute a càrrec del Consell 

Municipal de Reus.85 

 

No va ser fins l’any 1938 quan el paper de les fàbriques de gas va quedar 

clarament definit. Va ser quan es va elaborar l’Ante-proyecto de Normas para la 

Intervención dels Serveis de Gas Unificats de Catalunya, segons les ordres del 

Ministeri de Hisenda i Economia de 25 i 30 de juliol de 1938, que disposava la 

intervenció provisional de totes les fàbriques de gas de Catalunya.86 Va ser un 

procés de “descol·lectivització” individual i segons l’esquema de J. M. Bricall, la 

indústria de gas catalana va passar de l’atomització, que va significar la 

col·lectivització de les empreses de gas per cada Comitè Antifeixista local i el 

Consell Municipal, a la col·lectivització general o, el que significa el mateix, a 

formar part d’indústries agrupades o concentrades. Gas Reusense va ser una 

d’elles. Les Normes de l’Avantprojecte van crear una nova estructura empresarial 

que englobava la Gestió Tècnica i Administrativa. 
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 AGN: Ante-proyecto de NORMAS para la Intervención de los Serveis de gas Unificats de Catalunya.  
Barcelona, any 1938. 
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L’explotació de totes les fàbriques de gas de Catalunya havia de continuar a nom 

dels Serveis de Gas Unificats de Catalunya. La intervenció provisional de les 

fàbriques, es portaria a terme, circumstancialment, per un Comitè de Explotació 

constituït per: 

• Un Delegat.- Interventor del Ministeri de Hisenda i Economia, com a 

President. 

• Un vocal.- Per la Direcció General de Indústria. 

• Un vocal.- Per la Direcció General de Mines i Combustibles. 

• Un vocal.- Per la Conselleria de Economia de la Generalitat de Catalunya. 

• Un comptable.- Designat per la Sub-secretaria de Hisenda. 

• Dos representants.- De les organitzacions obreres interessades; elegits en la 

forma que prevegin el seus respectius Estatuts. 

El Comitè d’Explotació assumia, amb caràcter interí, la gestió tècnica i 

administrativa de la indústria. La missió principal d’aquest Comitè era la 

d’assegurar el normal subministrament de gas a Catalunya, amb les adequades 

condicions econòmiques i tenir cura del manteniment en bon estat de totes les 

instal·lacions i altres elements de la indústria, així com la de promoure, en el seu 

cas, l’ampliació i perfeccionament d’algunes d’elles, obtenint l’autorització del 

Ministeri de Hisenda i Economia. El Comitè d’Explotació podia distribuir el treball, 

tot formant ponències especials a càrrec del seus components, i acordar que 

formessin part de les mateixes els Sots-directors, tècnics, tècnic - administratius, i, 

en general, els treballadors de la indústria. Les funcions del President del Comitè 

d’Explotació eren totes les necessàries per poder exercir com un Gerent amb els 

poders inherents a tal càrrec. El Comitè d’Explotació per al compliment de la 

missió inspectora i l’estudi dels assumptes especials va formar tot un seguit de 

ponències amb una sèrie de serveis:  

• Comptables: Comptabilitats, Caixa, Recaptació, Previ pagament, Facturació, 

Tributació. 
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• Delegat de Indústria: Fàbriques, Serveis pobles, Canalització, Taller de 

Comptadors, Instal·lacions, comptadors. Enllumenat públic. 

• Delegat de la Generalitat: Inspecció de Comptadors e Instal·lacions, 

Anivellació de Comptadors, Lectures, Compres, Magatzems, Ordenances. 

• Delegat de Mines: Aprovisionament de carbó, Transports, Vendes de gas, 

Venda de Subproductes. 

• Delegat sindicals: Oficina de Personal, Servei Sanitari, Obres socials. 

• Gerent: Administració General, Secretaria, Correspondència, Arxius, Servei 

Jurídic, Estadística. 

El Comitè d’Explotació, també, s’encarregaria de nomenar un Secretari que tindria 

cura de la redacció de les actes corresponents a les reunions i lliuraria les còpies, 

certificades o simples. Així mateix, hauria de transmetre, per escrit, als Sots-

directors  els acords del Comitè d’Explotació. 

 

Els Sots-directors tindrien al seu càrrec la direcció normal dels respectius serveis, 

d’acord amb les instruccions del Gerent. Proposarien les fórmules que 

consideressin més adequades, per donar compliment als acords del Comitè 

d’Explotació i havien de tenir un íntim contacte amb el Gerent i el vocals 

encarregats de les ponències. Les seves funcions serien, eminentment, tècniques, 

de guia i assessorament per als qui havien de controlar  i executar el treball, però, 

no estaven autoritzats a prendre mesures de caràcter disciplinari. Havien de 

distribuir els serveis de la forma següent: 

a) Sots-direcció tècnica: Fàbrica, Tallers, Canalització, Instal·lacions, 

Comptadors, Inspecció tècnica de comptadors e instal·lacions, Servei tècnic  

i exposició. 

b) Sots-direcció administrativa: Comptabilitats, Facturació, Recaptació, Previ 

pagament, Compres, Magatzems, Adquisició i distribució de carbons, Venda 

de subproductes, Secretaria, Correspondència i arxiu, Estadístiques, 

Biblioteca, Ordenances, Contractació, Servei Jurídic, Oficina de personal. 
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Però l’estructura del Comitè d’Explotació i els Sots-directors quedava allunyada de 

les fàbriques, que fins feia poc tenien un caràcter d’empresa local i única. Per 

solucionar això, l’Avantprojecte de Normes per a la intervenció dels Serveis de Gas 

Unificats de Catalunya, en el seu article 10, indicava que per satisfer en part les 

aspiracions  dels treballadors i mantenir, la més estreta relació dels mateixos amb 

el Comitè d’Explotació i amb els Sots-directors, assolint, a la vegada, la garantia de 

la seva major participació en la bona marxa de la indústria, es van crear  a cada 

localitat on existeixin fàbriques de gas, els organismes següents: 

1. Comitès locals. 

2. Comitès d’edifici. 

3. Comitès de secció. 

La seva missió principal seria la de vetllar pel compliment de la legislació 

protectora del treballador i dels reglament i bases del treball particulars de la 

indústria; observar la bona marxa dels respectius serveis, els rendiments i la 

conservació de les instal·lacions, de la maquinària i de la resta d’elements. 

Col·laborar amb els responsables per mantenir una bona harmonia entre tots els 

productors; i capacitar-se examinant i controlant els comunicats de producció o de 

treball dels serveis en què intervenen, així com els resums de les despeses i 

nòmines, corresponents. Des de aquests principis s’assignaven, als organismes de 

control, les atribucions següents: 

I. Comitès Locals.87 

A.- Barcelona. 

  B.- Exterior o pobles. 

A cadascuna de les poblacions on existís una fàbrica de gas es constituiria un 

Comitè Local.  

                                            
87

 Les fàbriques de Reus, Valls, Vendrell, Arboç i Tortosa, existents en les comarques tarragonines, així com 
les de Badalona, Premià, Terrassa, Sabadell, Manresa, Manlleu, Vilafranca, Sitges, Vilanova, Figueres, 
Guíxols estaven representades i gestionades per el seus respectius Comitès Locals. També apareix 
Barcelona i una altre denominat Grup Riegos.  AGN: Ante-proyecto de NORMAS para la Intervención de los 
“Serveis de gas Unificats de Catalunya.  Barcelona, any 1938. 
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II. Comitès d’Edifici.88 

Tant a Barcelona com a l’exterior s’establirien, de comú acord amb les 

representacions obreres, el Comitès d’Edifici que servirien d’enllaç amb els 

Comitès locals.  

III. Comitès de Secció. 

Cadascuna de les seccions de què constava l’edifici, constituiria un Comitè de 

Secció, que serviria d’enllaç entre la Secció mateixa i el Comitè d’Edifici 

corresponent.  

 

En aquest Avantprojecte queda definida l’estructura que hauria de regir el 

funcionament de la col·lectivització de la indústria de gas catalana. Els Serveis de 

gas Unificats de Catalunya van representar la concreció i la concentració de les 

col·lectivitzacions de les diverses fàbriques catalanes. Aquesta primera sensació 

que la col·lectivització era de caire anarquista esdevingué un prototipus de servei o 

grup d’empreses incloses en una economia dirigida. Important en aquest procés és 

el fet que el sindicat majoritari en els serveis públics (aigua, llum i gas) era la UGT, 

poc entusiasta de la revolució anarquista que propugnava la CNT.89 Aquesta 

unificació en el servei del gas a Catalunya va servir, entre d’altres aspectes, per 

regular el subministrament de carbó a les fàbriques, davant la gran carestia 

d’aquesta matèria primera que es va produir l’any 1937. El juliol de 1937 es 

necessitaven per el consum diari de les fàbriques, 364 tones de carbó, i havia 

disminuït aquesta quantitat a gairebé la meitat des de l’inici de la Guerra Civil.90 El 

cas de la fàbrica de Reus, les dades són molt rellevants i es veu com el consum i la 

                                            
88

 El Comitè Local de Barcelona englobava una sèrie de Comitès d’Edifici: Fàbrica de Barcelona, Fàbrica 
Arenal, Fàbrica de Sant Martí, Avinguda Pavlov, Canalització (Vilanova R.C.) i Secció “Plomistes”. Un altre 
Comitè Local, el del Grup “Riegos” incloïa a Igualada, Mataró, Calella, La Garriga, Girona i Arenys. AGN: 
Ante-proyecto de...  Barcelona, any 1938. 
89

 “(...) La CNT era forta al metall, tèxtil, construcció, ram químic, al vidre, als transports, a l’espectacle; i la 
UGT entre els treballadors del comerç –el CADCI hi havia ingressat el 2 d’agost de 1936 amb 23.000 afiliats-, 
els treballadors bancaris, la indústria alimentària, els serveis públics (aigua, gas i llum), els ferroviaris (una 
part) i els tipògrafs. (...)” HUERTAS I CLAVERIA, J. M.: Obrers a Catalunya. Pàg. 281. 
90

 A l’octubre de 1936 el consum diari de les fàbriques de gas de Catalunya era de 616,70 Tones. AGN: 
Carbó. Proveïment.  1934-1937. 
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producció cauen vertiginosament, mentre la guerra avançava en temps i cruesa. En 

cinc mesos el consum de carbó diari de la fàbrica de Reus va caure de les 8 tones 

diàries, el febrer de 1937, a només 5,5 tones el juny del mateix any .91 

 

A Barcelona, el febrer de 1937, el Serveis de Gas Unificats de Catalunya va 

proclamar una sèrie d’instruccions per tal d’unificar les actuacions que, en aquest 

període de guerra, s’havien de posar en marxa segons la problemàtica que afectés 

a les fàbriques. Aquestes Instruccions estaven recollides en tres capítols i un nou 

pla: 

1er.) Instruccions generals per mantenir un Servei restringit del tot.  

2n.)  Instruccions generals per procedir a la paralització del servei de fabricació. 

3er.) Instruccions generals per procedir a la paralització total de la fàbrica. 

4rt.) Nou pla: Instruccions generals per  posar de nou en marxa la fàbrica. 

 

En aquestes instruccions s’establia el procediment de comunicació a les Autoritats 

(Comitè Local), per assabentar-les de qualsevol anomalia en el subministrament. 

En el cas d’haver de suspendre el subministrament total del fluid a la població 

s’havia d’aconseguir l’autorització corresponent per poder avisar, amb tots el 

mitjans possibles, a la totalitat d’abonats per tal que no fessin ús del gas en cap 

hora, en previsió de possibles d’accidents. També s’establia la baixada de pressió a 

la sortida de la fàbrica, de manera que en el punt més desfavorable de la xarxa de 

gas de la població no hi haguessin menys de 5 mm. columna d’aigua de pressió.  

 

En el cas que s’hagués de paralitzar el servei de fabricació, les instruccions generals 

manaven que es calia tancar totes les aixetes dels ramals i era responsabilitat dels 

abonats no obrir-les per evitar accidents. A la fàbrica, no s’havia recarregar cap 

més retorta, però tampoc s’havien de descarregar les que ja estiguessin llestes per 

                                            
91

 AGN: Carbó. Proveïment.  1934-1937. Veure capítol 5: L’HULLA COM A MATÈRIA PRIMERA: ESSÈNCIA I 
DECLIVI. 
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a la destil·lació. S’havien de deixar obertes les vàlvules d’entrada i sortida dels 

gasòmetres per tal de tenir en càrrega, tant la xarxa de la població com totes les 

canonades i aparells de dintre la fàbrica. La pressió de sortida de fàbrica hauria de 

ser la mínima perquè no pogués entrar aire a les canonades (5 mm. en els punts 

més desfavorables); i augmentaria quan en algun indret s’originés una depressió. 

S’havia d’evitar que cap gasòmetre estigués completament buit. I per últim, 

també, s’establia el manteniment dels forns, en calefacció moderada, que 

s’alimentaria amb el combustible que es disposés en aquell moment (coc, lignit, 

llenya, pinyolada, quitrà, etc.) i s’evitaria que en els gasos cremats s’hi trobés un 

excés gran d’aire. 

 

També podia succeir que la paralització de la fàbrica fos total i per aquesta 

situació, també, estaven establertes una sèrie d’instruccions generals.  

S’augmentaria, gradualment, la pressió de sortida de fàbrica perquè expulsés el 

gas de les canonades per mitjà dels gasos inerts aspirats de la xemeneia, i 

s’evitarien així mescles explosives dins la xarxa de conseqüències sempre 

perilloses. Caldria purgar les canonades pels extrems més allunyats i treure 

mostres per dictaminar si encara hi havia gas. Una vegada la xarxa estigués plena 

de gasos inerts, s’aturarien l’extractor i la resta d’aparells de la fàbrica. També, 

s’haurien de tancar les vàlvules del regulador de sortida i totes les vàlvules 

importants de la fàbrica, s’inundarien, al mateix temps, tots els sifons.92 

S’apagarien definitivament els forns i es trauria el coc de les retortes. Els 

gasòmetres s’haurien de purgar per la part superior93 fins a expulsar el gas que 

hagués pogut quedar al casquet esfèric.94 Els gasòmetres, desprès de purgar el gas, 

haurien de quedar buits del tot i dintre hi hauria de regnar la  pressió atmosfèrica 

per evitar l’aixafament de la cúpula.  

                                            
92

 Recipients que es posaven en els punts baixos de la xarxa de canonades, ja fos en la ciutat o dins mateix 
de la fàbrica, per recollir l’aigua que es produïa per condensació en la fabricació del gas. El gas d’hulla és un 
gas humit i s’havia d’evitar que l’aigua que es generava no dificultés el pas del gas per les canonades. 
93

 El pes específic del gas és menor que el del aire. 
94

 El casquet esfèric és la tapa dels gasòmetres. 
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Si hi va haver instruccions per limitar la producció de gas o per eliminar-la, també 

es van dictar instruccions per posar de nou la fàbrica en marxa. Abans de res, es 

posarien els forns en calefacció. Després, s’haurien de dessecar tots els sifons de la 

fàbrica així com els d’entrada i sortida dels gasòmetres. S’haurien de purgar les 

canonades per tal que el gas substituís a l’aire en el interior.95 Una vegada expulsat 

l’aire de tot arreu, normalitzada la temperatura dels forns, dessecat el barrilet, 

oberta la vàlvula de gas i fetes les càrregues normals amb hulla, es restabliria el 

servei. El gas produït expulsaria els gasos inerts de les canonades i s’evitarien 

possibles explosions. Les operacions s’haurien de fer amb les degudes mesures de 

seguretat. S’haurien de purgar les canonades de la xarxa pública a diferents 

indrets.96 Progressivament, s’obririen les aixetes dels abonats, es purgarien amb 

compte les seves instal·lacions i es comprovaria que no existissin barreges 

explosives. 

 

Altres instruccions emanades dels Serveis de gas Unificats de Catalunya van tenir 

relació amb el procés de producció, entre d’altres, amb la destil·lació de carbons. 

Aquesta recomanacions estaven dirigides als substituts de l’hulla, pràcticament 

inabastable durant la Guerra Civil espanyola. Així els combustibles, per a la 

producció de gas, més propers i de més fàcil abastament van ser els lignits i la 

llenya.97 Quan es carregaven les retortes al roig, es produïa una flama abundant i 

convenia que el personal prengués moltes precaucions per tal d’evitar possibles 

cremades. En descarregar les retortes, també calia prendre les mateixes 

precaucions que amb el procés de càrrega, perquè el residu pulverulent que es 

                                            
95

 Per comprovar que el purgat de la xarxa fos correcte, es treien mostres amb una bufa (espècie de globus 
que s’utilitzava també per obturar el gas en la canonada) i es provava, a part, l’existència d’aire o gas en les 
canonades. La bufa s’omplia d’una mostra extreta directament de la xarxa; si es mantenia la combustió en 
apropar-li un llumí, era evident l’existència de gas, però si el llumí s’apagava era un gas inert.   
96

 En referim a purgar quan es canvia l’aire existent en la canonada per gas. Aquest canvi s’ha de realitzar 
tenint cura que no quedi dintre de les canonades una barreja de gas i aire; la qual cosa seria perillós i podria 
causar explosions. 
97

 AGN: Serveis Unificats de Catalunya.  Barcelona, febrer de 1937. 
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produïa encara es podia inflamar.98 És per tot això, que es va establir que en la 

pràctica no era recomanable omplir mai del tot les retortes. En general, el lignit 

destil·lat produïa força gas. Segons els assajos que van efectuar els Serveis de Gas 

Unificats en el seu laboratori, les dades de producció per tipus de lignit eren les 

següents: 

• Lignit de Mequinensa (Fayon): 

 Rendiment del gas per 100 Kgs de lignit = 30 m3. Poder calorífic = 4.922 

calories/ m3. 

• Lignit de Fígols (Berga): 

Rendiment del gas per 100 Kgs de lignit = 32,7 m3. Poder calorífic = 5.816 

calories/ m3. 

Els lignits, del jaciments catalano – aragonesos contenien més quantitat de sofre 

(7,6 % el lignit de Fayon i 4,1 % el de Berga) que l’hulla asturiana (1,2 %), d’aquesta 

manera el gas obtingut per lignit contenia molt d’àcid sulfhídric, la qual cosa feia 

que s’haguessin de vigilar amb molta cura els depuradors. Entre el lignit de Berga i 

el de Fayon existia una diferència molt important; mentre que el primer produïa 

un gas que es depurava amb relativa facilitat, el segon resultava pràcticament 

impossible d’assolir una bona depuració del gas. Les dificultats de depuració i 

d’utilització, pràcticament quedaven eliminades, i s’aconsellava destil·lar una 

barreja del 15 % de lignit amb el 85 % d’hulla.99  

 

En aquests temps d’escassetat i turbulències, el Servei de gas va indicar que hi 

hauria fàbriques que substituïren l’hulla per la llenya. I en aquest context, va 

marcar una sèrie d’instruccions.100 S’havia de carregar bé la retorta i aprofitar tot 

l’espai disponible. També, calia assecar la llenya abans de destil·lar-la, aprofitar la 

calor irradiada pels forns i evitar que absorbís el vapor d’aigua de l’atmosfera. Per 

                                            
98

 Els lignits, encara que, són durs de destil·lar, contenen un 6 o 7 % de matèries volàtils.  
99

 Però l’hulla era escassa i molt cara durant el conflicte. 
100

 La millor mida de la llenya per a la destil·lació era aquella que la dimensió màxima no passava de 0,20 
metres. Si el tronc tenia poc diàmetre també es podia destil·lar, encara que la llargada del mateix fos de 
0,70 a 0,80 metres. AGN: Serveis Unificats de Catalunya.  Barcelona, febrer de 1937. 
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minorar, tant com fos possible, els efectes produïts per la presència de l’àcid 

pirolignós en el gas de llenya, es recomanava la destil·lació d’hulla al mateix temps, 

en una proporció del 40 al 50 %, de tal forma que l’amoníac produït pel carbó 

neutralitzaria l’àcid pirolignós ja dispers pels circuits de fabricació. El carbó i la 

llenya no s’havien de destil·lar barrejats, perquè tant el procés de càrrega com el 

de separació del coc del carbó produït eren complicats; s’havien de fer en retortes 

distintes.101 La destil·lació de la llenya durava unes 4 hores i donava la mateixa 

quantitat de gas que el carbó en igualtat de pes i d’humitat, però en canvi tenia 

menys poder calorífic, més densitat i més toxicitat.102 La qualitat del carbó de 

llenya millorava si s’efectuava la descàrrega i l’apagada amb rapidesa.  

 

El personal de Gas Reusense durant el període de la Guerra Civil va variar 

considerablement perquè la situació política va fer que alguns dels directius de 

l’empresa fugissin o fossin apartats de les seves responsabilitats i que d’altres 

treballadors fossin mobilitzats al front per l’estat republicà.103 El personal 

relacionat amb la fàbrica de Gas Reusense, al començament de la Guerra Civil 

espanyola era de 71 persones, de les quals 64 eren persones actives i 7 eren 

persones que es consideraven passives: 4 jubilats, 1 pensionista i 2 persones fora 

de plantilla. L’any 1938, el personal el componien 46 persones, de les quals 4 eren 

considerades de neteja i passius: concretament 1 i 3. Es consideràvem com a fora 

de plantilla les úniques dues dones que treballaven en Gas Reusense, una era la 

dona de la neteja i l’altre una mecanògrafa.  Com podem veure, el descens en el 

                                            
101

 “(...) és a dir, la retorta que per haver destil·lat llenya algunes càrregues estigui alta de temperatura es 
canviarà la seva càrrega amb hulla fins que disminuint la temperatura es torni a carregar amb llenya i 
viceversa (...)”. La temperatura de destil·lació i la quantitat de calor necessària per la llenya i per al carbó 
són diferents, de tal forma, que s’aconsellava alternar, periòdicament, la càrrega de les retortes ja amb 
llenya ja amb carbó. AGN: Serveis Unificats de Catalunya.  Barcelona, febrer de 1937. 
102

 Quantitat elevada de CO. Aquestes propietats de la llenya, distintes de les de l’hulla, van fer que la 
densitat més alta del gas de llenya donés un índexs de pèrdua de càrrega més elevats, per la qual cosa 
perquè la casa d’un abonat tingués la pressió normal de subministrament, va ser necessari augmentar la 
pressió d’emissió de la fàbrica. El gas de llenya tenia un poder de combustió més baix que el d’hulla, i es van 
haver de regular els aparells d’utilització de gas que no funcionaven bé, tot augmentant el pas de l’injector 
o bé reduint-ne la quantitat d’aire comburent. Ídem. 
103

 AGN: Serveis Unificats de Catalunya. Gas Reusense. Relació de personal 1936-1938.  
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nombre de treballadors de la societat Gas Reusense va ser considerable durant el 

període bèl·lic espanyol. Els efectes del canvi de la situació política i social van 

afectar directament, almenys, un 30 % del personal actiu de la fàbrica. També, 

potser com era habitual a la resta d’empreses gasistes i similars, s’observa amb els 

llistats de personal de Gas Reusense que era una empresa, eminentment, de caire 

masculí, perquè la presència de dones era molt baixa i tenien assignades les 

tasques de menys nivell i responsabilitat. La integració de la dona al món laboral 

era un fet ja antic i consolidat, encara que gairebé sempre van patir una 

discriminació sexista, però l’accés de les dones en aquestes tasques de caire tècnic 

i d’especialització era encara una utopia. La formació no estava al seu abast i a més 

havien de lluitar amb els condicionants socials que marcaven el seu 

desenvolupament com a persona. Per això els cants de revolució social van estar 

tan ben rebuts per aquest col·lectiu sempre marginat i amb escasses possibilitats 

de superació.104 El personal de Gas Reusense va patir un canvi en l’organització de 

l’empresa i de relació laboral com a resultat dels successos polítics i socials a la 

reraguarda. Els patrons van desaparèixer i la unificació de la producció de gas va 

passar a mans de la Generalitat de manera que la col·lectivització de Gas 

Reusense, assumida per el Comitè Antifeixista, va durar poc més d’un any. La 

fàbrica de gas va resistir sense tancar les seves portes, amb l’ajut del personal que 

no va defallir a pesar dels bombardejos sobre la indústria, els problemes de 

subministrament de primeres matèries i la reducció del personal a causa de la 

guerra.  

 

                                            
104

 A Reus, cap a l’any 1930, “(...) la situació cultural de les dones és sensiblement pitjor a la dels homes, així 
veiem un percentatge de analfabetisme considerable que se situa entre el mínim del 20,5 % dels homes 
reusencs mentre que les dones arriben al 32 %. (...)” DUCH, Montserrat: Reus i el Baix Camp durant la II 
República. Assaig, 28. Edicions Centre de Lectura. Reus: Primera edició: abril de 1989. Pàg.: 21. 
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Nº de

Orden Nombres Descripción

Baja definitiva o 

movilizados 

1 Ramon Grifoll Payarols Ingeniero Director - Gerente X

2 Antonio Batlle Rosich Contable=Apoderado - Sustittuto del Gerente

3 Jaime Vila Roig Tenedor X

4 Jesús Olivé Casals Cajero X

5 Pedro Pujol Solsanellas Encargado facturación X

6 Francisco Abello Robert Encargado de P. P. X

7 Francisco Mateu Huguet Encargado cartera recibos X

8 Miguel ---- Ametller Encargado facturas y resguardos alquileres X

9 Esteban Sabaté Brio Meritorio - Mecánografo X

10 Antonio Batlle Mas Id.                               Id. X

11 Manuel Ciuret March Encargado-ventas y avisos en despacho

12 Juan Blanch Mariné Cobrador - lector X

13 Juan Company Torrell Id.                               Id.

14 Martín Salvadó Sabaté Id.                               Id.

15 Faustino Llauradó Calvó Id.                               Id. X

16 Juan López Mas Técnico - Encargado exterior

17 Manuel Braña Toldrà Lampista - Tuberías generales i ramales

18 Joaquín Montalà Sobrepere Id.          - En taller Construcción y reparación Cont.

19 Isidro Juanpere Roig Id.         - Puesta i retirada contadores X

20 Pascual Torruella Damiain Id.          - Especialmente instalaciones domésticas

21 Bernardo Euguin Martí Herrero - En fragua i trabajos tuberías

22 Pablo Martí Mir Mecánico - Construcción contadores

23 Ignacio Maeso Grau Albañil - Albañilería en instalaciones i fábrica

24 Luis Rovira Soler Aprendiz - Lampista X

25 Juan Sala Ontiveros Id.                               Id. X

26 Ramón Escarihuela Mesa Id.                               Id. X

27 Miguel Cijes Sanchís Farolero  - capataz

28 Joaquín Olaria Cavedo Id.              ---

29 Antonio Cistaré Nogués Id. X

30 Jaime Girona Vernis Id.

31 Juan Poblet Cartañà Id

32 Isidro Molina García Id.

33 José Mª Altés Mercadé Id. X

34 Pedro Fort Ribas Maquinista - Encargado hornos

35 Juan Segué Monfort Fogonero 1ª  Primer turno hornos

36 Andrés Robert Abelló    "          2ª      "      "          "     

37 Manuel Sancho Aznara    "          2ª      "      "          "     X

38 Joaquim Chavarría Cid    "          1ª  Segundo          "

39 Jaime Masip Llurba    "          2ª      "      "          "     

40 Pedro Bonet Martorell    "          2ª      "      "          "     

41 Magín QueraltRoig    "          1ª  Tercer  "          "

42 Pedro Vallverdú Cavallé    "          2ª      "      "          "     X

43 Esteban Dulcet Roig    "          2ª      "      "          "     X

44 Francisco Contreras Guisante    "          1ª  Cuarto  "          "

45 Germán Olivé Estivill    "          2ª      "      "          "     

46 Francisco Juncosa Piñol    "          2ª      "      "          "     X

47 Emilio Pere Juanpere Suplente

48 Alfredo Olivé Estivill     "

49 Magín Sarda Penas     "

50 José Homdedeu Puigcerver Contramaestre

51 Jaime Gil Rovira Carretero

52 Antonio Casals Cort Peón

53 Ramón Tarragó Miralles Id.

54 Pablo Fort Aulesa Id.

55 Ramón Serra Garriga Id. X

56 Manuel Maronda Doménech Id.

57 Antonio Canto Amenós Id.

58 Juan Recasens Gras Id.

59 Juan Cañellas Terma Id.

60 Enrique Matas Ballobi Id.

61 Salvador Salvat Rosich Peón

62 José Piñol Sánchez Peón X

63 Juan Piñol Llarch   "

64 Francisco Beltrán Cid   "

65 Maria Ana Roig Boqué Pensionista X

66 Juan Chandon Camell Jubilado

----------------------------------------------------------------------

67 Federico Sans Ginester Jubilado a fin Julio 1936 X

68 Baltasar Ollé Vidal Id.           Id.          Id.

69 Antonio Fort Abelló Id.           Id.          Id.

70 Celedonia Palau Limpieza oficinas

71 María Cavallé       "       despacho

======================================

Fuera Plantilla

Actualmente los señalados X son  baja definitiva y los señalados X son movilizados.

Reus 8 Septiembre 1938

Servei de Gas Unificats de Catalunya - Comité de Control U.G.T. C.N.T. (...)"
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"(...) Relación del personal ocupado en el servicio de esta fábrica de Reus el 19 Julio 1936
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L’activitat de Gas Reusense sota els Serveis de Gas Unificats de Catalunya va patir 

dificultats per continuar amb la seva activitat normal, i es van haver de delimitar 

les tasques, per realitzar només les més indispensables i deixar pendents aquelles 

que es podien diferir en el temps. Es va simplificar i suprimir tots els treballs 

possibles. Així, el 1938, l’empresa reusenca va considerar necessaris dos empleats 

aptes per oficines, en una situació que hi havia una demanda de personal per 

oficines i un sobrant de mà d’obra en altres seccions. A les oficines hi havia un 

encarregat o responsable amb vuit oficinistes i quatre cobradors, del quals un 

havia mort i un altre l’havien mobilitzat. Per sortir del pas es va contractar com a 

eventual, una mecanògrafa i es van destinar a oficines dos fogoners, un encarregat 

de vendes i tres peons, que eren tots els que reunien algunes de les condicions 

necessàries. Aquest personal adaptat a les oficines van fer un gran esforç, i va 

superar les dificultats tot i que no havien realitzat mai treballs burocràtics. En 

apropar-se el final de l’exercici de 1938, es va fer necessari que dues persones 

aptes per oficines preparessin els llibres de lectura de consums, els llibre de rebuts 

i d’altres treballs d’aquesta mena. A la resta de seccions, per supressió o reducció 

de serveis, com l’enllumenat públic i d’altres, després de considerar el personal 

mobilitzat encara hi havia un sobrant que s’estimava en quatre places, però tenint 

en compte que la majoria del personal que quedava tenien més de 50 anys d’edat, 

en alguns casos de 60, i algun cas de 65, es van haver de tractar d’una manera 

especial. Les dificultats de personal va ser un problema més que, durant tota la 

guerra, va afectar a la indústria del gas com l’escassetat de matèries primeres, la 

supressió i eliminació de la major part del mercat energètic, els efectes de la 

guerra en les instal·lacions i els deficients recursos econòmics existents. La penúria 

era tan extraordinària que Gas Reusense va demanar ajuda als Serveis de Gas 

Unificats, per al manteniment d’una mula, que tirava d’un carro i que abans de 

l’any 1938, es dedicava al repartiment domiciliari del coc i al transport de materials 

per la fàbrica, però que des de que no es venia coc i quasi no hi havia moviments 
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de materials, l’animal es passava dies i dies a la quadra sense generar els recursos 

necessaris per a la seva cara alimentació.105 

Nº de Orden Nombres Descripción

2 Antonio Batlle Rosich

Responsable Sección - Contabilidad Caja - Correspondencia y 

en general operaciones administración

11 Manuel Ciuret March Auxiliar para trabajos mecánicos

13 Juan Company Torrell Cartera de recibos

14 Martín Salvadó Sabaté Cobrador - Lector

36 Andrés Robert Abelló Facturación y trabajos generales

41 Maguín Queralt Roig id.                  id.               id.

-- Concepción Font Lamarca Mecanógrafa - (Fuera Plantilla)

23 Ignacio Maeso Grau Cobrador - Lector - Alguna jornada de albañil

52 Antonio Casals Cort Cobrador

53 Ramón Tarragó Miralles id.

56 Manuel Maronda Doménech id.

16 Juan López Mas Encargado

17 Manuel Braña Toldrá Lampista . Hace 5 meses que es baja por enfermo.

18 Joaquim Montalá Sobrepere Id.    Puesta i retirada contradores

20 Pascual Torruella Damiani Id.    Trabajo general y Lectura contadores

21 Bernardo Euguin Martí Herrero - Tuberías y suplente Maquinista

22 Pablo Martí Mir Mecánico - Taller

57 Antonio Cantó Amenós Peón en el taller

34 Pedro Fort Ribas Maquinista - Encargado hornos

35 Juan Sagué Monfort Fogonero 1
er

 Turno 

45 Germán Olivé Estivill id                   id

44 Francisco Contreras Guisante id                   id

38 Joaquim Chavarria Cid id           2º     id

39 Jaime Masip Llurba id                   id

40 Pedro Bonet Martorell id                   id

47 Emilio Pere Juanpere id           3
er

   id

48 Alfredo Olivé Estivill id                   id

49 Maguín Sardá Penas Fogonero 3er Turno 

50 Juan Canellas Terma Id.  Suplente

51 Salvador Salvat Rosich Id       id

55 Francisco Bertrán Cid Id       id

50 José Homdedeu Puigcerver Contramaestre

51 Jaime Rovira Gil Peón - Carretero

54 Pablo Fort Aulesa Peón

58 Juan Recasens Gras   "

60 Enrique Matas Ballobí   "

63 Juan Piñol Llarch   "

27 Miguel Cijes Sanchís   "

28 Joaquim Olaria Cavedo   "

30 Jaime Girona Vernís   "

31 Juan Poblet Cartañá   "

32 Isidro Medina García   "

70 Celedonia Palau (fuera Plantilla) Limpieza de Oficinas

66 Juan Chandon Camell Jubilado

68 Baltasar Ollé Vidal      id

69 Antonio Fort Abelló      id

De Administració 11

De Exterior 7

De Hornos 13

De Plaza 11

De Limpieza y Pasivos 4

Total 46

de los cuales hay dos (mujeres) que no son de plantilla.

Reus 8 Septiembre 1938

"(...) Relación del personal ocupado en el servicio de esta fábrica de Reus a fin Agosto 1938

Administración

Servicio Exterior

Hornos

Resumen

Plaza

Limpieza

Pasivos

Servei de Gas Unificats de Catalunya -Comité de Control - U.G.T. i C.N.T. (...)"  

                                            
105

 AGN: Carta de Gas Reusense als Serveis de Gas Unificats de Catalunya. Reus, 10 de setembre de 1938. 
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Amb el final de la guerra, es va dissoldre la unificació de les fàbriques de gas sota el 

control de la Generalitat. Les forces vencedores van restituir el poder i el control 

de les fàbriques de gas als antics accionistes i als dirigents que van mostrar adhesió 

al moviment rebel, almenys certa simpatia i en algun cas indiferència per ambdós 

bàndols. Per contra, els gestors de la fàbrica durant el període bèl·lic desaparèixer i 

si no ho van fer, van ser perseguits, perquè els antics dirigents després d’un procés 

d’investigació, els van inculpar. Es va produir una situació on la venjança i la 

represàlia es van tornar habituals. 

 
Foto CIMIR: el camí de Tarragona a la postguerra. A la esquerra, la silueta dels forns Glover West a la  

fàbrica de gas i la xemeneia de la fàbrica d’electricitat.  
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16. DE LA POSTGUERRA AL CENTENARI: LA LLUITA D’UNA EMPRESA DE GAS PER 

ADAPTAR-SE A TEMPS DIFÍCILS. (1939-1954). 

 

16.1. La postguerra a Reus entre els anys 1939 i el 1954. 

 

El dia 15 de gener de 1939 les tropes franquistes van entrar a Reus. L’exèrcit 

d’ocupació es va instal·lar a la ciutat com un vencedor inamovible i impecable. Va 

instaurar un nou Ajuntament, un nou control administratiu i policial amb la 

fermesa i el despotisme que els hi va donar la victòria. Una de les primeres accions 

que van realitzar va ser la confecció d’una Auditoria general sobre la ciutat, per 

establir les condicions en què es trobava.1 A l’Auditoria es va constatar la mala 

situació agrícola amb pèssimes collites, menys sembrats i una manca dels 

fertilitzants necessaris per al camp. La paralització de la indústria era gairebé 

completa; la indústria del tèxtil – cotó i seda -, les foses i la indústria de serradores 

mecàniques, la pirotècnia, la fàbrica de farines La Industrial Harinera de 80.000 kg 

de producció diària i altres indústries de menys importància estaven abandonades. 

La situació econòmica era precària. Va indicar que el número d’aturats era de 

1.800 treballadors; que els diners, de curs legal, disponibles a la caixa municipal 

eren 3.060 pessetes, mentre que en diners “rojos” només hi havia 22 pessetes. El 

pressupost que va confeccionar l’ajuntament per a l’any 1939, va ser de 

5.821.700,26 pessetes. 

 

L’Auditoria va determinar que el nombre d’organitzacions polítiques marxistes i 

anarquistes anteriors a l’ocupació era de set. Va considerar que totes les 

associacions obreres de Reus estaven afiliades a l’UGT i a la CNT i, que en aquells 

moments - era evident –, no existia cap organització roja. Les confiscacions durant 

el “període roig – marxista” van ser diverses, entre els edificis i les finques 

rústiques. Es va afirmar que, durant el període revolucionari de la guerra, s’havien 

                                            
1
 AHCR: Auditoria General, 1939. Estadístiques general, interrogatoris, qüestionaris..  
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produït col·lectivitzacions: col·lectivitzacions parcials agrícoles en 1.140 hectàrees i 

col·lectivitzacions totals en la indústria i els comerços. La situació administrativa 

del Municipi la formaven l’alcalde, que era José Ramón de Amézaga Bonet 

nomenat per el Govern insurgent, deu gestors, nomenats pel Capità General del 

Cos Jurídic Militar i trenta empleats de les oficines d’administració. Es va constatar 

que no funcionaven el servei d’enllumenat a gas, l’energia elèctrica i els transports. 

El transport entre localitats veïnes es va mantenir, les carreteres, camins o 

ferrocarrils funcionaven d’una manera acceptable i només hi havia un pont 

destruït. L’abastament d’aigües funcionava amb correcció. Les instal·lacions de 

l’enllumenat públic de gas i d’electricitat eren deficients pels desperfectes soferts 

en les fàbriques productores però es podria reprendre el servei. 

 

Les conseqüències demogràfiques de la guerra van ser notables a Catalunya i Reus 

no en va ser cap excepció.2 Aquesta Auditoria va donar les dades de la població 

existent en el moment de l’esclat del cop d’estat, 18 de juliol de 1936, que era de 

32.586 habitants i la del nombre d’habitants en el moment de l’ocupació feixista, 

el 15 de gener de 1939,  que era de 26.500 habitants. Un saldo poblacional negatiu 

del 18,68 % que demostra el gran daltabaix humà que va significar la Guerra Civil 

per a Reus. Els efectes negatius que la guerra va tenir sobre la demografia van 

començar a canviar de tendència a partir de 1940.3 L’estructura de la població 

activa, l’any 1940, era de 13.578 treballadors distribuïts en als sectors següents: al 

sector primari, 2.035 treballadors, un 14,9 %; al sector secundari, 6.538 

treballadors, un 48,2 %; i al sector terciari 5.005 treballadors, un 36,9 %.4  L’any 

1950, segons el cens de la ciutat, el 85,5 % dels treballadors eren assalariats i l’atur 

era molt baix. Segons el mateix cens, el treball femení amb un percentatge del 24,7 

                                            
2
 DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg.: 29-31. 

3
 Ídem. Pàg.: 36. 

4
 Ídem. Pàg.: 37. 
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%, del total de dones de la ciutat, era prou important dins d’un regim on la política 

oficial era contraria a la integració de les dones al món laboral.5   

 

L’autarquia imposada pel franquisme va intentar que l’agricultura fos suficient per 

al subministrament de productes alimentaris al mercat interior i per això va 

intervenir en el camp com també ho va fer en el terreny industrial. A més, la greu 

crisi econòmica del país durant la postguerra va fer que el consum fos ínfim de 

manera que la producció se’n va ressentir. L’elevat cost de la vida, els sous baixos i 

el racionament van afectar a la immensa majoria de llars de l’estat, en una situació 

o es va instal·lar la misèria. Tot això, també va afectar el consum de l’energia. El 

mercat negre, anomenat estraperlo, va aparèixer en paral·lel al fracàs del sistema 

d’intervenció de l’agricultura. El preus oficials del productes del camp estaven tres 

i quatre vegades per sota del preus de l’estraperlo, a més molts agricultors 

preferien perdre la seva collita que vendre el producte als preus oficials. Aquest 

desajust va afectar no tan sols als productors agrícoles sinó també a la majoria de 

ciutadans que no comptaven amb prou recursos per arribar a tots els productes de 

primera necessitat. L’economia autàrquica va significar, entre 1940 i 1950, un 

estancament econòmic general, un col·lapse del comerç exterior i una crisi aguda 

en determinades indústries. L’economia catalana estava en una autentica 

depressió que s’exemplifica en la davallada de la renda total, com també en la 

renda per habitant.6 

 

La indústria es va trobar amb un primer problema: la dificultat i el control en el 

subministrament de matèries primeres. Així el sistema generalitzat d’intervenció 

va provocar una alteració important en els preus dels productes i en la seva 

distribució. La cobdícia i el favoritisme marcaven en moltes ocasions les regles 

                                            
5
 “(...) Aquesta activitat femenina, segons dades del 1940 es mostrava concentrada especialment en el 

sector tèxtil amb un 51,6 % de l’activitat industrial femenina i un 79% de feminització del sector, i en els 

serveis domèstics que suposaven el 50,7% de l’ocupació terciària femenina.(...)”  Ídem: Pàg.: 38. 
6
 “(...) La mateixa rebaixa del nivell de vida generava una disminució de la productivitat i del producte total. 

(...)” Ídem. Pàg.: 69. 
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d’aquest joc. A més, en el cas català, un altre factor va intervenir de forma  

negativa en l’assignació de quotes de primeres matèries i en les autoritzacions per 

a la creació de noves empreses: la política de modificar la concentració de 

l’activitat industrial. El període que va de l’any 1939 al 1950, va ser el de la gran 

depressió. L’economia espanyola va patir una gran davallada per una sèrie 

complexa de circumstàncies com la política social i salarial, l’esfondrament del 

comerç exterior, els efectes sobre la inversió de l’escassetat de productes 

essencials, el control de preus instaurat pel règim i l’aparició del mercat negre, els 

efectes de la reunificació monetària i de la nova regulació de les activitats 

bancàries, així com l’impacte de la 2a Guerra Mundial,.7 

 
Foto CIMIR: II Aniversari de l’ocupació de la ciutat de Reus. Enllumenat a gas i elèctric de la plaça de Prim, el 

15 de gener de 1941. 

 
L’estructura econòmica de Reus dels anys d’autarquia va continuar amb la tradició 

comercial i industrial anterior, si bé afectada per la situació depressiva general.  En 

el període 1939-1942, es van dissoldre 18 empreses de caire tèxtil, de fruits secs, 

d’oli i de vi, de marroquineria i la construcció. La importància del petit comerç va 

ser vital per a l’economia de la ciutat. La indústria reusenca va patir la mancança 

                                            
7
 Ídem. Pàg.: 71-72. 



16. De la postguerra al Centenari: la lluita d’una empresa de gas per adaptar-se a temps difícils. Pàgina 899 

 

de primeres matèries, els impostos elevats, la dificultat en la demanda d’articles 

industrials, l’intervencionisme, el deficient subministrament elèctric i els 

increments salarials.8 Els problemes amb el subministrament energètic i de 

matèries primeres eren fets interrelacionats. La carència de carbó va obligar Gas 

Reusense a arrendar la fàbrica a Carbones del Cadí entre el gener de 1943 i el juny 

de 1946.9 Les dificultats per aconseguir carbó van fer que s’utilitzés el denominat 

carbó vegetal, consistent en llenya, closca d’avellana i ametlla. A l’igual que la 

indústria energètica reusenca, també el servei ferroviari va patir restriccions per la 

manca de carbó. El dèficit energètic de Reus, com el de Catalunya, era greu. El 

problema de la importació a Catalunya de productes de l’exterior – 

imprescindibles per a la indústria -, com el carbó, el cotó o les màquines es va 

deure en, gran part, a la manca de divises i que va agreujar la política interventora 

del règim dictatorial.  

 

Les relacions socials es va vestir d’un nítid color conservador que es va reflectir en 

un nou marc regulador de les condicions laborals i en una pèrdua generalitzada del 

poder adquisitiu dels salaris. Aquest nou marc regulador estava custodiat per dues 

forces que actuaven com una sola: el govern i el sindicat vertical. Aquest sindicat 

va respondre a un esperit clarament contrarevolucionari, i es va edificar sobre les 

runes de les organitzacions obreres anteriors. A pesar dels intents que van 

efectuar els sindicats per intervenir en les relacions laborals, fins l’any 1943, el seu 

paper es va diluir pel control que va exercir el Ministeri de Treball. Però, la política 

sindical tan sols va servir per generar i consolidar les desigualtats socials i laborals. 

En canvi la legislació laboral franquista va crear condicions per a l’estabilitat del 

treballador.10 Els salaris van caure, entre 1939 i 1950, de forma estrepitosa i 

                                            
8
 “(...) i perquè malgrat la caiguda en el nivell de vida dels treballadors, les reglamentacions de treball 

suposaven un increments salarials del tot excessius segons els organismes empresarials.(...)”  Ídem. Pàg.: 75. 
9
 AGN: Llibre d’actes 1933-1958.  Acta celebrada el 14 d’octubre 1942. 

10
 “(...) Una ordre de 1939 fixava que les empreses havien de mantenir com a mínim, el mateix nombre de 

treballadors que el 18 de juliol de 1936. Les empreses no podien reduir plantilles sense consentiment de 

l’autoritat laboral o àdhuc de la governativa. Pel que fa als casos d’acomiadaments individuals calia passar 
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generalitzada en relació a l’increment de preus de consum, degut a l’establiment 

de salaris legals, iguals als efectius de 1936, amb una pèrdua de capacitat 

adquisitiva neta. La davalla econòmica dels treballadors es va agreujar amb la 

impossibilitat en la negociació amb la patronal. No va ser fins l’any 1951, que no es 

va iniciar un canvi en la política salarial, en un context de superació de la depressió 

post - bèl·lica i com a resposta als conflictes socials.11 

 

Desprès de la guerra també es va donar un procés de reruralitatzació a Catalunya, 

o sigui una tornada envers el camp d’una part de la ciutadania, com a 

conseqüència de la crisi. A Reus, aquesta circumstància no es va donar i va persistir 

una estructura de la població activa industrialitzada, més gran que al conjunt de 

Catalunya. L’empitjorament del nivell de vida després de la guerra a Reus, és un fet 

que es materialitzarà de forma visible en l’estat i el desenvolupament de 

l’habitatge.12 La immigració, la crisi econòmica, el mal estat i el cost excessiu dels 

habitatges i la poca inversió constructora, van fer que aparegués el barraquisme i 

l’atapeïment dels habitatges.13 Fins els anys 60, la situació econòmica espanyola i 

catalana va ser d’una gran precarietat. Encara a l’any 1950, la Cambra Oficial de 

Comerç i Indústria de Reus qualificava la situació de la ciutat com de crisi 

industrial.14 

                                                                                                                                    
per l’intent de conciliació, responsabilitat dels sindicats, i finalment per la magistratura de treball.(...)” DUCH 
PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme... Pàg.: 100. 
11

 Ídem. Pàg.: 101-103. 
12

 “(...) els efectes dels bombardeigs sobre les cases de Reus foren notables ja que afectaren el 21% dels 

edificis. Una memòria publicada per la Cambra de la Propietat Urbana de Reus comptabilitza 131 edificis 

destruïts, 475 de danyats amb una estimació en pessetes molt propera als 15 milions. (...)”  DUCH PLANA, 
Montserrat: Reus sota el primer franquisme... Pàg.:129. 
L’Auditoria feixista deia que els immobles de Reus destruïts per “l’ocupació roja” eren de 437. AHCR 
Auditoria General, 1939. Estadístiques general, interrogatoris, qüestionaris.  
13

 DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota... Pàg.: 127. 
14

 “(...) “Crisi industrial” així qualificà la Cambra la situació del Reus de 1950 en un informe adreçat al 

Delegat provincial de Treball. Les causes concretes de la crisis afectaven un seguit d’aspectes, l’enumeració 

de les quals esdevé una crítica a la política econòmica autàrquica: la manca de matèries primeres per a 

moltes indústries, les restriccions en el consum d’energia elèctrica, la manca de carburants, la disminució en 

el rendiment de la mà d’obra, les prolixes normes d’intervenció i control, les dificultats per a procedir a una 

renovació i reposició de la maquinaria i utillatge industrial, la pressió fiscal, el progressiu i desproporcionat 

augment de les càrregues socials “que en muchas industrias gravan el salario hasta límites poco menos que 

insostenibles” i com a conseqüència final “la elevación del coste de producción, hasta el extremos de hacer 
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16.2. Gas Reusense i les primeres conseqüències de la postguerra.  

 

 
Foto AGN: La fàbrica de Reus després de la Guerra Civil.  

 

A partir de 1939, els vencedors de la Guerra Civil van canviar vint-i-set noms de la 

toponímia urbana de Reus de tal manera que la adreça de la seu i la fàbrica de Gas 

Reusense va deixar de ser la de Rambla Mazzini, 1 i va passar a ser d’Aragó. Pocs 

dies després d’acabada la guerra, es va produir la “descol·lectivització”, o sigui, la 

devolució de la fàbrica als antics propietaris,  i la denúncia davant de les noves 

autoritats feixistes del procés de confiscació de la fàbrica. Segons l’Acta de 13 de 

febrer de 1939, on:15 “(...) El Sr. Grifoll manifiesta que el día 25 de Julio de 1936 se 

presentó un Delegado del llamado Comité Antifascista de esta ciudad, el cual en 

presencia de los Sres. Sanjuán
16

, Ferrater y Pons y de todo el personal de la casa, 

requisó la fábrica, y que después se estableció un Comité que ha actuado hasta el 

14 de Enero último y que el día 16 del mismo, él se posesionó nuevamente en la 

fábrica en representación de la Sociedad. 

                                                                                                                                    
prohibitivo el consumo de buena parte de nuestros productos industriales para la clase media y las 

económicamente débiles”. (...)” Ídem.: Pàg.: 80. 
15

 AGN: Llibre d’actes de Gas Reusense 1933-1945.  Acta registrada el 13 de maig de 1939. Pàg.: 41. 
16

 El President de la Societat el 1936, abans de l’esclat de la guerra, era el Josep Sanjuán i Banús i a partir de 
l’any 1939, després del conflicte, seria Pau Casas i Vidiella. BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense. 1854-1954.  
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A continuación da cuenta del estado en que se encuentra la fábrica y de los asuntos 

relacionados con la misma. 

Se acuerda visitar al Delegado de Trabajo en Tarragona, para plantearle la 

situación de esta Empresa en relación con el Personal e incoar los oportunos 

expedientes.
17

  

Reus, 13 de Febrero de 1939 III A. T.  

El Presidente accidental: Gilabert Padreny; el Vocal-Secretario: Pablo Casas 

Vidiella.(…)” 

 

Poc després, van retornar als seus càrrecs els Vocals de la Junta, -Gilabert, 

Chaudien, Pons, Casas i Casagualda-. D’acord amb el Reglament de la societat, es 

van nomenar com a President Pau Casas Vidiella, com a Delegat  Jaume Gilabert 

Padreny i com a Secretari Josep Ma. Pons Costes.18 També, es va produir un pausat 

procés de retorn dels valors decomissats, durant el procés bèl·lic i de la revolució 

social, malgrat que quan els rebels van considerar que la victòria era concloent es 

van dictar bans per a la restitució de tota classe de béns.19 Dins d’aquest procés es 

van retornar als anteriors propietaris les accions, entre d’altres, de Gas Reusense. 

Així, Joan Filella, el 5 de juny de 1939, va fer declaració a l’ajuntament de Reus dels 

valors que eren de la seva propietat i que es trobaven dipositats a la Tresoreria 

municipal, i entre aquests valors hi havia 10 accions de Gas Reusense.20 Francesc 

Font de Rubinat i Teresa Santasusagna i Roig, van recuperar, el 23 de juny de 1939, 

una important cartera de valors confiscats l’any 1937, entre els quals hi havia 20 

accions de Gas Reusense.21 El retorn dels béns de totes les societats convertides en 

                                            
17

 Procés de repressió. 
18

 AGN: Llibre d’actes  1933-1945.  Acta del 13 de maig de 1939. Pàg.: 42. 
19

 AHCR: Recuperació incautacions. Bàndol del general Yagüe en campanya el 10 de gener de 1939. 
20

 Les accions de Gas Reusense eren les números 677, 678, 679, 1.686, 1.687, 2.223, 2.224, 2.225, 2.226 i 
2.227. A més va recuperar 9 títols del Pantano de Riudecañas, 4 accions primitives de la Cía. Reusense de 

Tranvías i 4 títols de accions deÍ Banc de Reus. Ídem. 
21

 Les accions de Gas Reusense eren de la tercera emissió amb un valor nominal de 500 pessetes. Els 
números eren: 131/135, 197, 1.512,1.616, 1.781/1.783, 1833/1.837, 1.975, 2.172, 2.217 i 2.218. A més van 
recuperar 37 valors del banc Hispano Colonial, 10 accions de l’Institut Pere Mata, 10 accions de Carburos de 

Teruel, 10 accions primitives del Banc de Reus, 2 accions noves de la sèrie A, d’un valor nominal de 100 
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col·lectivitats i cooperatives de treballadors, va durar encara durant la dècada dels 

anys 40. Els testimonis i els certificats dels antics propietaris eren, en moltes 

ocasions, necessàries per al retorn dels béns i valors que s’haguessin confiscat.22 

Però, l’intent, per part del nou poder, de restituir la normalitat ciutadana va ser 

impossible, perquè es va acompanyar d’un procés de coacció i càstig, per als 

presumptes desafectes. 

 

La repressió franquista no va ser innòcua amb el personal i algun dirigent de Gas 

Reusense. Una repressió que va afectar al President de la companyia, en el 

moment de l’esclat de la Guerra civil, Josep Sanjuán Banús. que va acabar a la 

presó abans de sotmetre’l a un Consell de Guerra.23  Després del sobreseïment 

provisional, el van posar en llibertat el mateix dia del Consell de Guerra.24 També, 

d’altres treballadors de l’empresa van patir els embats de la coacció de la 

Dictadura d’una manera directa o indirecta, ja fos en pròpia persona o en el seu 

àmbit familiar. Així Joan Company i Torrell va veure com el seu germà era 

condemnat a 15 anys de presó després d’un Consell de Guerra.25 Antoni Casals i 

Cort, cobrador de Gas Reusense, també va veure com el seu germà Pere, empleat 

de la Cooperativa Elèctrica, era condemnat a 20 anys de presó, acusat d’auxili a la 

rebel·lió militar.26 Joaquim Montalà i Sobrepere, que era lampista dedicat a la 

posada i retirada del comptadors de Gas Reusense, va veure com ell i la seva 

                                                                                                                                    
pessetes, del banc anterior, 5 accions noves de la sèrie B de 500 pessetes i 31 títols del Sindicato Riegos 

Pantano de Riudecañas. Ídem. 
22

 Ídem. 
23

 VENTURA SOLÉ, J.: Presó de Pilats.Tarragona, 1939-1941. Diputació de Tarragona, 1993. Pàgs.: 93-253 en 
DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme. Pàg.: 328. 
24

 En el moment que Josep Maria Sanjoan Banús va ingressar a la presó, tenia 54 anys, era vidu i treballava 
com Administrador de la Companyia Arrendatària de Tabacs. Va ingressar a la presó de Tarragona el 20 de 
febrer de 1940 mentre que el Consell de Guerra es va celebrar el 15 de març de 1940. RECASENS LLORT, 
Josep: La repressió franquista a la ciutat de Reus, 1939-1950. Associació d’Estudis Reusencs, núm.: 112. 
Reus, 2003. Pàg.: 260 i AHT: Fons del Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques. Any 1940-1942. 
Expd.: 00080. 
25

 Marià Company i Torrell, de 43 anys i de professió lampista, va ingressar a la presó el 22 de març de 1939 
i portat a la presó de Tarragona i mesos més tard a la de Salamanca. Ídem. Pàg.: 115. 
26

 Pere Casals i Cort, tenia 36 anys al ingressar a la presó al 1939. Empleat de la Cooperativa Elèctrica estava 
casat i tenia 2 fills. Va ingressar al camp de concentració el 11 de març de 1939, al juny va ser conduit a la 
presó de Tarragona i des d’allà a la de Ciudad Rodrigo. Ídem. Pàg.: 182. 
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germana eren detinguts i acusats en Consell de Guerra. A Joaquim Montalà, de 37 

anys, el van lliurar a les forces d’ordre públic, el 10 de febrer de 1939. El 24 de 

març de 1939 es va celebrar el Consell de Guerra i el van condemnar a 12 anys de 

reclusió temporal per auxili a la rebel·lió militar. Va obtenir la llibertat definitiva el 

29 de març de 1944. La seva germana Maria Rosa, sargidora de professió, va ser 

absolta després de veure’s privada de llibertat 2 mesos.27 En Joaquim Chavarria i 

Cid, que era fogoner a la fàbrica de Gas Reusense, i que la fitxa policial catalogava 

com a pagès de 60 anys d’edat, va ingressar a la presó l’octubre de 1945 per 

encobridor de guerrillers. Va sortir en llibertat provisional després d’un mes a la 

presó de Pilats de Tarragona.28 D’altres treballadors, en acabar la guerra van patir 

una temporada de reclusió en un camp de treball, però es van poder incorporar, 

un altre cop, com a empleats de Gas Reusense, com va ser el cas d’Isidre Joanpere 

i Roig, mentre que d’altres van desaparèixer camí de França.29 D’una manera o una 

l’altra, la repressió va afectar en més o menys mesura a la societat reusenca, que 

moltes vegades poc o res tenia a veure amb una suposada oposició al regim 

franquista. Les detencions per acusacions o suposades evidències van instaurar la 

por en la societat i van tenir el seu reflex en una economia i una indústria 

controlada pels poders públics.  

 

La guerra havia deixat les arques de Gas Reusense buides i el proveïment de carbó 

es va tornar en tota una incògnita, no només per la dificultat en aconseguir-lo sinó 

també per la seva baixa qualitat.30  Els problemes es van agreujar per culpa del mal 

estat de la fàbrica, que va patir directament l’impacte de la guerra.31 Segons indica 

el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona durant la guerra s’havia produït la 

                                            
27

 En Joaquim Montalà i la seva germana eren originaris de Miramar, nucli de Figuerola del Camp (Alt 
Camp). En Joaquim en el moment de la detenció estava casat i tenia 2 fills. Al juny de 1940, ingressa a la 
presó de Reus provinent de la de Tarragona. La seva germana tenia 39 anys en el moment d’estar 
detinguda, era soltera. Va estar els 2 mesos de reclusió a la presó de Tarragona. Ídem. Pàg.: 141-142. 
28

 Ídem. Pàg.: 283. 
29

 Testimoni de la família Anglès i Joanpere. 
30

 AGN: Llibre d’actes  1933-1945. Actes de l’1 i 8 d’agost i del 21 de setembre de 1936. Pàg.: 43-45. 
31

 Ídem.: Acta de 23 d’abril de 1940. Pàg.: 48 i 49. 
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destrucció de la fàbrica de gas.32 La tornada a la producció i al subministrament de 

gas s’ha de valorar de forma molt positiva, perquè va significar la continuació 

d’una indústria en un moment d’una crisis econòmica i social sense pal·liatius. A 

les ciutats tarragonines de l’Arboç i Tortosa, les fàbriques de gas no van tenir la 

possibilitat de continuar, de manera que l’any 1943, constaven com aturades.33 

 

Mesos després de l’ocupació feixista de la ciutat de Reus, i amb la direcció de Gas 

Reusense restituïda en les seves funcions, es va signar el 7 de setembre de 1939, 

un nou contracte amb el primer Ajuntament franquista.34 Uns mesos abans 

d’aquesta signatura, Gas Reusense havia reposat completament l’enllumenat 

públic a gas.35 En aquest nou contracte es va determinar que Gas Reusense havia 

de subministrar gas per a l’enllumenat públic de les places d’Espanya (de la 

Constitució o Mercadal), de Prim i de Catalunya, l’avinguda del Generalíssim i els 

Ravals de la ciutat, a més de l’enllumenat i de la calefacció de les Dependències 

municipals, en els punts on estigués instal·lada o s’instal·lés en el futur. 

L’Ajuntament abocaria el gas metà que generava la Depuradora municipal d’aigües 

residuals a la fàbrica de gas, i en controlaria el volum mitjançant un comptador 

instal·lat a la mateixa fàbrica, sobre el qual l’Ajuntament podia fer-ne les 

verificacions escaients. Cada final de mes es verificaria una liquidació entre el gas 

d’enllumenat consumit i el gas metà rebut, i es realitzaria el balanç que determinés 

el pagament, que es calcularia segons el preu facturat als abonats, en un i altre 

sentit. Quan a la conservació del material de l’enllumenat públic, l’Ajuntament es 

va comprometre a la reparació i substitució del material que encara era propietat 

de Gas Reusense, i també havia de realitzar les tasques d’encesa, apagada i neteja 

dels fanals. Gas Reusense també podia exigir el rentat del gas metà abans de 

                                            
32

 “(...) El BOPT de 9 de juliol de 1939 publica una “Memoria de daños sufridos por la industria a causa de la 

guerra”. (...) A la zona de Reus es fan constar les següents destruccions: Fàbrica de Gas, 3 vinicultors, una 

foneria, (...)” DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme. Pàg.: 71. Nota 5 a peu de pàgina. 
33

 Datos estadísticos técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. Publicat pel Sindicato Vertical de Agua, Gas y 

Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Anys 1930-1943. 
34

 AHCR: Enllumenat públic, 1948. Contracta “Gas Reusense” per l’enllumenat públic.  
35

 AHCR: Actes Comissió Gestora Ajuntament de Reus, 1939. 
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rebre’l per tant de preservar el perfecte funcionament de la indústria. Es 

reservava, a l’empresa, el dret de substituir l’enllumenat que es realitzés amb gas 

per l’enllumenat elèctric, la qual cosa es curiosa, tenint en compte que des de 

1913 ja no participava en el negoci elèctric i portava dècades defensant 

l’enllumenat públic a gas. El contracte tenia una vigència, il·limitada però es podia 

rescindir per qualsevol de les dues parts, amb un avís de sis mesos d’antelació. La 

reutilització del gas metà que es desprenia de les aigües residuals tractades per la 

Depuradora pal·liava, en una petita part, la dificultat amb el subministrament de 

matèries primeres per la fabricació del gas. Es tractava d’un recurs intel·ligent i 

pràctic. Sense cap mena de dubte, l’aprofitament del metà va beneficiar ambdues 

parts: l’Ajuntament pel que significava d’estalvi en el cost de l’enllumenat públic 

de la ciutat i les Dependències Municipals i l’empresa Gas Reusense per l’estalvi en 

matèries primeres, que desprès de la Guerra Civil eren molt difícils d’aconseguir 

d’una manera regular. Aquest sistema va funcionar durant dècades i en el 

contracte de 1951 va quedar, també, regulat.36 La producció de metà que va rebre 

la fàbrica, l’any 1954, va ser de 60.000 m3 anuals, més o menys un 6 % de la 

producció de la fàbrica de Gas Reusense.37  

 

Restablir una relació econòmica amb l’Ajuntament era important, però també calia 

una reorganització social interna i retornar l’empresa als antics accionistes. Per tal 

de tornar a la situació anterior a la Guerra Civil, com si només hagués existit un 

parèntesis de tres anys, es va sol·licitar el duplicat dels Títols d’Accions de la 

societat Gas Reusense, que segons alguns d’aquests propietaris, havien extraviat, 

però que amb tota seguretat els havien fet desaparèixer voluntàriament a l’inici de 

la Guerra Civil.38 Com ja va succeir amb la creació de la societat, un fet important 

per a la seva la continuïtat es troba en la relació estreta amb el nou consistori 

reusenc, perquè alguns dels dirigents de Gas Reusense en van formar part, com ja 

                                            
36

 AHCR: Actes Municipals. Any 1951. Reus, 14 de setembre de 1951. Folis 604-614. 
37

 AGN: Llibre d’actes  1933-1958.  Acta de 10 de juny de 1954. Pàg.: 280. 
38

 Ídem:  Acta de 6 de desembre de 1939. Pàg.: 46. 
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indicarem més endavant. A més, de la conjunció d’interessos entre Gas Reusense i 

l’Ajuntament feixista, també s’exercí una depuració dels responsables de la 

societat durant el període republicà de 1934-1939; tal com s’ha vist amb la figura 

del President de Gas Reusense. 

 

Al balanç de l’any 1939, els beneficis van augmentar en un 22 % respecte el 1936, 

la qual cosa no deixa de sorprendre. Els beneficis es podien extreure en manipular 

i retallar algunes partides del Balanç general, així el compte del Passiu, Fons de 

Reserva, va passar de constituir el 1936 una quantitat de 319.149,03 pessetes, a 

13.028,49 pessetes l’any 1939, només un 4 %. Va ser molt difícil obtenir uns bons 

resultats en una indústria que depenia, gairebé, del valor de compra del carbó i del 

seu grau de l’accessibilitat i l’any 1939; com el carbó era escàs, va pujar de preu al 

voltant d’un 25 % respecte del 1936. A més, l’estat de la fàbrica, afectada pels 

bombardejos, també va fer que la producció fos més difícil i menys rendible. 

Alhora, el 1939, el consum de l’enllumenat públic a gas a la ciutat de Reus va 

baixar respecte al període d’abans de la guerra.39 Els beneficis de l’empresa fins 

l’exercici de l’any 1942 van ser molt negatius, com a conseqüència de tantes 

adversitats, que també va patir gairebé tota la indústria espanyola. Aquest any, hi 

va haver pocs beneficis, menys de la meitat dels generats el 1935 i es va aturar la 

fàbrica. Les solucions que s’havien d’adoptar tenien que ser dràstiques.40  

 

L’augment increïble dels preus en la postguerra, degut a la carestia i a l’estraperlo, 

també van contribuir a la situació deplorable en que l’empresa. L’any 1940 era 

impossible viure amb sous d’abans de la guerra, un obrer amb aquests ingressos 

era, objectivament, pobre. Dins d’aquesta situació difícil d’inflació contínua i 

ascendent, Gas Reusense, va augmentar els sous del personal a pesar de la situació 

                                            
39

 AGN: Llibre Inventario (1925-1949). Pàg. 52-64. Els beneficis a l’any 1936 va ésser de 75.736,47 pessetes i 
el 1939 es declararien uns beneficis de 92.785,51 pessetes. 
40

 A l’any 1942 els beneficis de l’empresa foren de 40.640,20 pessetes mentre que els de l’any 1935, van ser 
de 87.653 pessetes. Ídem.: Pàg. 75. 
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difícil de l’empresa.41 Però l’increment del cost de vida pels treballadors no es va 

deturar durant les dues dècades següents, de tal manera que la voràgine 

inflacionista va fer que, l’any 1947, s’hagués de tornar a augmentar en 3 pessetes 

diàries els salaris del personal de fabricació, de taller i de servei exterior.42 

 
Foto CIMIR: Mercat a la plaça del Mercadal el 10 de juny de 1944. 

 

Tant o més importants eren les penúries econòmiques de l’Ajuntament, el 

principal client i deutor de Gas Reusense. Des del mateix naixement de l’empresa, 

els deutes amb l’Ajuntament es van convertir en endèmics i després d’un punt 

                                            
41

 AGN: Llibre d’actes  1933-1958. Acta celebrada el 10 d’abril de 1940. Pàg.: 48. 
42

 “(...) Se da cuenta de las reclamaciones que desde hace tiempo tienen presentadas el personal, obrero y 

empleado, de la casa y de las gestiones que, según noticias, han hecho recientemente en apoyo de dichas 

reclamaciones y después de un detenido estudio del asunto, se acuerda que en cuanto al personal de la 

Sección de taller y exterior y de la sección de fabricación y plaza, se les aumente en concepto de Plus de vida 

cara, a partir de la presentes emana la cantidad de tres pesetas diarias para cada uno y se les anuncie que 

tan pronto funcionen con buen resultado la instalación de retortas verticales, lo que se espera para dentro 

de poco tiempo, se les hará un nuevo aumento de dos pesetas diarias a cada uno con lo que percibirán un 

aumento diario de cinco pesetas cada uno que vendrá a incrementar el Plus de Vida Cara que ya 

disfrutaban. En cuanto al personal de la Sección de Administración, se aplaza el resolver.(...)” Ídem: 17 de 
novembre de 1947. Pàgs.: 143-145. 
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d’inflexió l’any 1924, va tornar a reaparèixer. Com a conseqüència de la guerra i 

malgrat els intents del Consistori reusenc, la seva resolució era molt més difícil, per 

culpa de la minsa recaptació d’impostos municipals. Però davant la crisis, si Gas 

Reusense volia continuar era imprescindible que rebés els diners del deute 

municipal.43 L’any 1941, l’Ajuntament va proposar als seus 160 creditors, dues 

solucions per tal de resoldre el seu deute, que era d’unes 650.000 pessetes, de les 

quals un 13 % el tenia amb Gas Reusense.44 La primera era la creació d’un 

contracte mitjançant un Emprèstit de Liquidació, amb el qual eraquidaria els 

crèdits indicats, amb un rebaixa del 20 % dels respectius imports i satisfaria la resta 

en Bons de 500 pessetes que es pagarien en efectiu. La segona solució era un 

Conveni amb els creditors per tal de diferir els pagaments dels dèbits, que es 

realitzarien a partir de 1942. Gas Reusense després d’un primer estudi financer i 

matemàtic va acceptar la primera fórmula, però la majoria dels creditors de 

l’Ajuntament volien la segona opció, de manera que Gas Reusense va haver 

d’acceptar un conveni per a la cancel·lació del deute en 10 anys.45    

 

L’any 1941, el servei de gas ja havia recuperat tres quartes parts dels abonats 

d’abans de la guerra, uns 2.850. La quantitat de carbó que es necessitava per 

mantenir el subministrament dels clients i de l’enllumenat públic era d’unes 200 

tones mensuals, més o menys la meitat que es van necessitar l’any 1933, però 

només es rebia una quota de 80 tones. El servei del gas era imprescindible per a 

l’ús domèstic de les cuines que tenia restringit el subministrament a les hores 

prèvies al menjar. Davant la negativa en l’ampliació de la quota per la Comissió 

Reguladora per a la distribució de carbó, Gas Reusense va comunicar a l’Alcalde, 

l’octubre de 1941, una possible paralització del servei, situació que generaria 

problemes entre el veïnat.46 Els problemes van continuar fins arribar al punt 

                                            
43

 AHCR: Actes Municipals de 1940. Acta de 8 de febrer de 1940. 
44

 AHT: Balanç de Gas Reusense de l’any 1940. 
45

 AGN: Llibre d’actes  1933-1958. Actes de 18 de febrer i 4 de març de 1941. 
46

 DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg.: 78. 



16. De la postguerra al Centenari: la lluita d’una empresa de gas per adaptar-se a temps difícils. Pàgina 910 

 

d’haver d’aturar la producció de gas i el subministrament, tal i com ho indica l’Acta 

de Gas Reusense del 7 d’abril de 1942:47 “(...) Asimismo se da cuenta de que por 

falta de carbón, el viernes anterior día 5, quedó paralizada la fabricación y con las 

existencias de los gasómetros continúo el suministro con las restricciones 

establecidas el 11 de Agosto último; hasta el domingo día 5 del corriente en que 

sobre las diez horas se cesó definitivamente. 

Se acuerda mantener la temperatura en los hornos hasta ver el resultado de las 

gestiones que se están realizando para la obtención de carbón y si estas no dieran 

resultado positivo, que se apaguen los hornos paralizando por completo la fábrica. 

(...)” 

 

Al final, es van tenir que apagar els forns, tal i com es recull a l’Acta del 28 d’abril 

de 1942, la producció resultava impossible. Poc després l’empresa es va veure 

obligada a acomiadar al personal:48 “(...) Se da cuenta de que en fecha 4 del cte. 

(mayo de 1942) fue presentada a la Delegación Regional del Trabajo, una 

instrucción solventando autorización para despedir el personal. 

El Sr. Administrador informa del mal estado de los hornos, los cuales, en primer 

lugar sufrieron dos bombardeos durante la guerra, y a consecuencia del último de 

ellos se ocasionaron averías que más  tarde determinaron la inutilización de una 

retorta y cada puesta en marcha supone un nuevo grave peligro de que queden 

fuera de servicio las demás. 

Considerando que la inseguridad actual en el suministro del carbón, no garantiza la 

continuación de la fabricación, y que con el acumulamiento del que se nos destina, 

se necesitaría mucho tiempo para llegar a reunir cantidad suficiente para poner en 

marcha la fábrica, al término de cuyo tiempo dicho combustible habría perdido 

volátiles y su poder coquizante, se acuerda no reanudar la fabricación hasta que el 

suministro ofrezca suficiente garantía de continuidad. (...)” El 7 de juny, prèvia 

                                            
47

 AGN: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1933-1945. Acta celebrada el 7 d’abril de 1942. Pàg.: 47. 
48

 Ídem.: Acta celebrada el 12 maig de 1942. Pàg.: 68 i 69. 
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autorització de la Delegació Regional de Treball, es va acomiadar, amb una 

indemnització del salari d’una setmana, els 9 obrers que encara continuaven, 

perquè els altres treballadors, davant la caòtica situació de la fàbrica, es van 

acomiadar ells mateixos.49  
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 Ídem.: Acta celebrada el 7 de juliol de 1942. Pàg.: 69. 
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16.2.1. Carbones del Cadí com solució a la crisi (1943-1946). 

  

Amb la fàbrica aturada, la societat havia de buscar una dràstica solució abans 

d’abandonar completament el negoci del gas. La solució adoptada per Gas 

Reusense va ser la d’arrendar la fàbrica a alguna societat que pogués continuar 

amb la producció de gas i mantenir tant el servei d’enllumenat públic a gas com el 

subministrament als abonats domèstics i comercials de la ciutat de Reus. Amb la 

fàbrica en funcionament, la societat, s’evitava les despeses i el desgast que 

suposaven que estigués parada. El 14 d’octubre de 1942, es va arribar a un acord 

amb Transportes del Cadí SA, sobre el lloguer de la fàbrica; el 26 d’octubre de 1942 

es va signar l’acord per un període de tres anys i sis mesos, a partir de l’1 de gener 

de 1943 i fins el 30 de juny de 1946.50 A l’acord es va establir les condicions del 

lloguer de la fàbrica de producció i subministrament de gas d’enllumenat i 

calefacció, les seves dependències, la xarxa de distribució i d’altres béns que es 

recollien a l’inventari. En els sis mesos anteriors a l’entrada en vigor del contracte 

de lloguer, es permetia a l’arrendatari, Transportes del Cadí, que realitzés a la 

fàbrica les obres que creguessin necessàries per posar-la en servei, sempre que no 

s’alterés la seva forma i estructura existent.  El preu del lloguer va ser de 125.000 

pessetes anuals. Es va obligar a l’arrendatari a traspassar o transferir tots el drets i 

obligacions derivades d’aquest contracte, a la societat Carbones del Cadí, SA. A 

l’arrendatari se li prohibia el rellogar-la,  així com la cessió, traspàs o transferència 

dels drets i obligacions derivades d’aquest arrendament. Carbones del Cadí no 

podia introduir alteracions ni transformacions a la fàbrica, dependències ni 

instal·lacions, sense obtenir prèviament la conformitat de l’arrendador. Totes les 

obres, les instal·lacions i les millores que es realitzessin a la fàbrica quedaven, en 

expirar el contracte, a benefici de l’arrendador, amb excepció de les obres i de les 

instal·lacions destinades a l’obtenció i explotació de subproductes que el llogater 

es podia endur o vendre al propietari. A l’acord es va fer constar els forns existents 

                                            
50

 AGN: Llibre d’actes 1933-1945. Actes celebrades el 5, 8, 14 i 26 d’octubre 1942. Pàg.: 70-78. 
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a la fàbrica i el seu estat: 4 horitzontals de 8 retortes cadascun i 2 horitzontals de 6 

retortes cadascun, que s’havien fet malbé per l'acció dels bombardejos soferts 

durant la Guerra Civil i que necessitaven una important reparació i 1 bateria de 

forns verticals continus sistema Glover West, composat de 5 retortes, que 

necessitava la reparació de la retorta número 3. La reparació dels forns, per tal de 

deixar-los aptes per al servei, podia realitzar-la l’arrendatari al seu càrrec i 

aprofitar els materials existents. L’arrendatari estava obligat, en expirar el 

contracte, a retornar la propietat arrendada en el mateix estat que es trobava a 

l’hora de signar-lo. La fàbrica tan sols es podia destinar a l’obtenció de gas i dels 

seus subproductes. L’arrendatari estava obligat a pintar amb mini almenys una 

vegada tots el gasòmetres. S’estipulava, també, que tots els impostos, 

contribucions, arbitris i càrregues que gravessin l’explotació del negoci se’n faria 

càrrec Carbones del Cadí i Gas Reusense pagaria els impostos sobre el Capital, el 

Timbre de negociació d’accions, la Contribució territorial, els jornals o els havers 

que percebessin el personal jubilat, vidu, pensionat i en general totes aquelles 

altres despeses que recaiguessin sobre la societat. Tot el personal actiu que Gas 

Reusense tenia empleat en suspendre el funcionament de la seva fàbrica, s’unia en 

aquest contracte i Carbones del Cadí els havia d’admetre, els tenia que respectar i 

mantenir els sous, els jornals i les gratificacions que aquest percebia, així com les 

categories professionals adquirides, exceptuant el càrrec d’Administrador que el 

podia designar l’arrendatari. L’arrendador no es faria responsable del personal que 

contractés Carbones del Cadí. Gas Reusense va traspassar, cedir i transferir a 

l’arrendatari, mentre estigués en vigència aquest contracte, la quota de carbó que 

oficialment tenia assignada. L’arrendador exhibiria els plànols de la fàbrica així com 

els de la xarxa de distribució, en la seva oficina, sempre que l’arrendatari els 

volgués consultar. Carbones del Cadí tenia l’obligació de complir estrictament els 

contractes que Gas Reusense tenia estipulats amb l’ajuntament de Reus per 

l’enllumenat públic; la Compañía del Norte, per al servei de l’apartador ferri i amb 

Fuerzas del Ebro per l’ús comú de l’apartador ferri i subministrament d’aigua. A 
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més, l’arrendatari tenia prohibit extreure de la fàbrica materials inventariats, 

existents a l’entrar el contracte en vigor, sense la autorització expressa de 

l’arrendador. Per acabar, en casos de divergència contractual, les dues parts van 

acordar sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats de Reus.  

 

El canvi de subministrador de l’enllumenat públic es va realitzar sense entrebancs 

remarcables i pel mes de setembre de 1943, Carbones del Cadí ja subministrava 

gas a 117 fanals. El descens de l’enllumenat públic va ser molt important per culpa 

de la crisis de la postguerra. El consum d’aquest enllumenat, durant el mes de 

setembre, va ser de 4.276 m3. El consum de les Dependències Municipals – 

hospitals, asils, policia i jutjats – va ser de 307 m3, que feia que el total consumit 

per l’Ajuntament fos de 4.583 m3.  El consum del mes d’octubre va pujar fins a 

6.638 m3, degut al canvi del regim horari de l’enllumenat públic.51 L’any 1943, la 

producció de gas encara era un 25,6 % més baixa que la producció de 1936, com 

conseqüència, del descens de l’enllumenat públic, de la crisis de la renta entre la 

població, el col·lapse econòmic del consistori reusenc i l’escassetat i mala qualitat 

de les primeres matèries.52 Però, malgrat les dificultats de la postguerra, un fet va 

beneficiar el consum de gas de la ciutat, la restricció de consum d’energia elèctrica 

de l’any 1944, que va afectar al consum particular, al comerç i la indústria.53 Les 

relacions entre l’arrendador i l’arrendatari van patir friccions, quan Gas Reusense 

va considerar que la utilització de la fàbrica i de la matèria primera emprada en la 

destil·lació del gas no era l’adequada. Semblava que per a Carbones del Cadí, 

l’adquisició de carbó de qualitat hauria hagut de ser un fet, relativament, senzilla 

però la realitat estava molt lluny i aconseguir matèries primeres fora de la quota 

estatal, i que depenien moltes vegades de l’exterior, era quasi una quimera. L’any 

                                            
51

 AHCR: Enllumenat públic. Contracta “Gas Reusense” per l’enllumenat públic. Any 1948.  
52

 Datos estadísticos técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. Publicat pel Sindicato Vertical de Agua, Gas y 

Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Anys 1930-1943. 
53

 L’Orden de la Delegación Técnica Especial para la Regulación y Distribución de Energía Elèctrica de 13 de 
novembre de 1944 imposava restriccions de l’ordre del 50 % en el consum de l’enllumenat, un 20 % en el 
consum d’aparells domèstics per la calefacció i un 30 % en la força motriu de  totes les indústries. Memòria, 

1886-1986. Cambra oficial de Comerç i Indústria de Reus. Pàgs.: 375-379. 
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1943, amb el ferri control estatal i la 2a Guerra Mundial en ple apogeu, l’entrada 

de matèries primeres i de tecnologia a l’estat era gairebé impossible. 

 

Tal i com era previsible, el Balanç general corresponent a l’exercici de 1945, mostra 

molt poc moviment en els comptes, perquè Gas Reusense, tan sols, practicava la 

funció de llogater. En la Memòria d’aquest any s’indica que els beneficis dels 

exercicis van ser de 109 mil pessetes, i que es van repartir un dividend de 10 

pessetes per acció i 15 pessetes per acció com a dividend passiu.54 El mes juny de 

1946, l’arrendament de la fàbrica va acabar i Gas Reusense va reprendre la 

producció de gas amb unes perspectives més favorables, quan a la importació de 

carbó perquè la Guerra Mundial ja havia finalitzat encara que s’havia de tenir en 

compte les restriccions de l’economia autàrquica espanyola. A les dificultats 

anteriors encara calia sumar el mur insalvable que va significar la descapitalització 

de la indústria. Gas Reusense, com la resta de la indústria de gas catalana, va 

intentar durant els anys 40 i 50 recuperar la producció, el consum i el nombre 

d’abonats d’abans de la Guerra civil.  

 

 

 

 

 

 

                                            
54

 “(...) Señores accionistas: Nuevamente hemos de repetir lo dicho en Memorias anteriores, esto es, que el 

arriendo de la fábrica reduce la misión de esta Junta a vigilar el desarrollo del Contrato del mismo y a 

administrar su rendimiento. Y a ellos nos hemos limitado. = En cumplimiento del apartado nº 9 del Artículo 

20 de los Estatutos de esta Sociedad, presentamos el Balance del Ejercicio de 1945 según el cual se ha 

producido un beneficio de Ptas. 109.239’46 de las que proponemos la siguiente distribución: Ptas. 20.000’—

Consignadas para el pago de Impuestos. Ptas. 5.910’36 para amortización del 1 %. Ptas. 4.375’—para 

Obligaciones Estatuarias. Ptas. 7.900’—para Reserva Obligatoria. Ptas. 25.000’—para Dividendo Activo 

1945 (a 10 Ptas. por acción). Ptas. 37.500’—para Dividendo pasivo (a 15 Ptas. por acción). Ptas. 8.554’10 

para Fondo de Reserva Estatuario. Total Ptas. 109.239’46.= Con la indicada consignación para Dividendo 

pasivo, se podrá aplicar 15 Ptas. por acción, con lo que, la parte no liberada de las mismas, quedara en 95 

Ptas. = (...)” AHT: Memória de l’any 1945. Fons Delegació Hisenda Tarragona. Declaració Balanços.  
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16.3. Gas Reusense avança cap al seu Centenari dins d’una situació 

inestable. 

 

16.3.1. La indústria del gas als anys 40 i 50. 

 

La situació de la indústria del gas a Espanya durant els anys 40, queda definida en 

l’extens article publicat per Vidal Burdils l’any 1949, on es dona una breu visió 

històrica de la indústria del gas a Espanya i, després, un ampli estudi sobre la 

situació d’aquesta indústria des dels anys 30. També, aporta dades concretes 

sobre les diverses empreses gasistes existents.55 Un dels fets més concloents de 

l’estudi, i que podia, determinar la desaparició de la indústria del gas del mercat 

energètic espanyol de la postguerra, va ser el fet que, el 1946, els capitals invertits 

en la indústria del gas i l’electricitat fossin tan dispars. El capital desemborsat i 

representat per les obligacions en la indústria del gas es considerava de 300 

milions de pessetes, mentre que l’elèctric era, en aquell moment, de 6.444 milions 

de pessetes. El capital invertit en la indústria del gas era d’un 4,6 % del global de la 

indústria del gas i l’electricitat. Aquest fenomen es va produir perquè a Espanya, 

no hi va haver una veritable transició, a excepció de les àrees urbanes més 

importants, entre l’enllumenat tradicional i arcaic, com les llums d’oli, i 

l’electricitat degut, en gran manera, a l’endarreriment industrial de l’estat. 

L’impuls necessari que requeria l’enllumenat de gas no es produí perquè la 

tecnologia es va aplicar dècades més tard que a països com Anglaterra, França i 

Alemanya, per l’exigència d’una inversió de capitals important, per la necessitat de 

l’existència d’un teixit industrial previ i per l’aparició de l’electricitat poques 

dècades després de la introducció de la indústria del gas. L’enllumenat elèctric, 

que envaí les nostres ciutats, va ésser capaç d’arribar al més humil racó dels petits 

pobles, sense excessives dificultats. Per una altra banda, es va produir una gran 

                                            
55

 VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. Revista Acero y Energía. Març - juny de l’any 
1949. 
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aportació i concentració de capitals a la indústria elèctrica, cosa impensable i que 

mai es produí en la indústria del gas, que com en el cas de Gas Reusense, i el de la 

majoria de petites empreses, van néixer i van fer el camí de la mà d’un capital 

d’àmbit local, fet que va comportar que existissin un nombre reduït de societats, la 

majoria de poca volada i amb una reduïda capacitat d’expansió. No va ser fins a 

l’últim terç del segle XX que es produí una important concentració de capitals en la 

indústria gasista. També, la indústria del gas es va  veure perjudicada per una 

tecnologia de l’enllumenat que havia quedat col·lapsada en el seu 

desenvolupament. A més, tecnològicament era impensable transportar el gas a 

grans distàncies per problemes de cabal i de pressió, la qual cosa impossibilità 

l’expansió d’aquestes indústries de caire local a d’altres municipis. Però el gir 

donat cap altres mercats, com el domèstic i l’industrial, en aplicacions del gas com 

a element combustible i calorífic, va donar continuïtat a les societats creades a 

mitjans del segle XIX i va generar l’interès per la creació de noves empreses, com 

va ésser en el cas de Gas Tarraconense, SA, que a l’any 1947 es va constituir per 

subministrar gas a la ciutat de Tarragona. 

 

L’any 1947, la situació del gas a Espanya, segons els tipus de mercats que 

subministrava era el següent: 

Distribució del Gas produït a Espanya el 1947. 

Mercat 

Enllumenat 

públic  

Consum 

domèstic  

Usos 

industrials 
Consum propi Pèrdues  

m3 5.516.532 136.259.799 34.341.681 2.025.826 36.169.121 

% 2,60% 63,60% 16,00% 1,00% 16,80% 

 
El Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad en la seva publicació, i sota el nom 

de “Datos estadísticos técnicos de las fábricas de gas españolas” (1930-1947)
56

, 

indicava la producció de les diverses fàbriques espanyoles, de la qual hem realitzat 
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 Ídem.: Pàg.: 94. 
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una gràfica, que comparem amb la gràfica dels beneficis de la societat Gas 

Reusense en el mateix període de manera que es pot contrastar l’evolució 

d’ambdues:  

 
 

 
Gràfiques realitzats a partir de diverses fonts. 

 

Entre aquestes dues gràfiques es veuen elements comuns que demostren que la 

dinàmica econòmica de Gas Reusense tenia una relació, pràcticament paral·lela, 

amb la producció de gas a Espanya i, es clar, amb la producció i economia, de les 
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altres indústries gasistes de l’estat. És per això que es poden establir similituds 

entre els períodes d’estabilitat, de decadència i de ressorgiment de la indústria del 

gas, en general, i de Gas Reusense, en particular. En el període de 1930 al 1936, la 

producció de gas va pujar lleugerament, la qual cosa demostra un moment de 

consolidació amb una lleugera tendència a l’alça però que no marca cap punt 

d’inflexió important. Per la seva banda, Gas Reusense, també va consolidar, en 

aquest període, els seus resultats i només entre els anys 1946 i el 1947, es pot 

contemplar un increment important dels beneficis. Amb l’esclat de la Guerra Civil 

espanyola, tan la producció de gas a Espanya com la situació de la Gas Reusense es 

van ressentir i en el període entre 1937 i 1939 es va col·lectivitzar l’empresa 

reusenca i va passar a formar part dels Serveis de gas Unificats de Catalunya, un 

organisme depenent de la Generalitat republicana. La dificultat per a l’adquisició 

de matèries primeres, en especial des del bàndol republicà, va reduir la producció. 

 

En acabar la guerra, durant l’exercici del 1939, es va generar un repunt en la 

producció de gas i en els beneficis de Gas Reusense. Aquest fet era lògic després 

de passar per una situació tan lamentable. Però la situació no s’havia estabilitzat 

encara, perquè en els anys 1941 i 1942 la crisi en el subministrament de matèries 

primeres van reduir de nou la producció de gas a tot l’estat, fins uns nivells no 

assolits ni durant el conflicte bèl·lic mentre que els beneficis de Gas Reusense 

minvaren a nivells anteriors al 1930. Va ser a partir del lloguer de la fàbrica, entre 

el 1943 i el 1946, que els resultats de l’empresa reusenca presentarien una 

tendència alcista, producte del nul risc empresarial que aportava aquesta situació. 

En anys posteriors, amb l’empresa gestionada ja pels seus propietaris, l’augment 

de la producció es va consolidar. Del quadre sobre la producció de gas a l’Estat, es 

desprèn que la producció de l’any 1947, en comparació amb la de l’any 1930 i 

malgrat les condicions desfavorables amb les quals es va desenvolupar la indústria, 

va augmentar en un 41 %, si bé l’augment es va obtenir perquè es va rebaixar la 

qualitat del gas produït, com a conseqüència directa de les matèries primeres de 
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poca qualitat utilitzades. Aquesta va ser la producció de les 40 fàbriques que 

estaven en funcionament, d’un total de 52 existents.57 La major part del gas 

produït a l’Estat en aquest període, 1930-1947, es va distribuir per al consum 

domèstic, mentre que l’enllumenat públic va baixar espectacularment tal i com es 

veu seguidament: 

 

 
 

D’aquesta gràfica es dedueixen una sèrie de conclusions interessants; la més 

destacable és l’increment del consum del gas destinat a la indústria, que el 1947 va 

representar, sobre el 1930, aproximadament d’un 600 % més, si tenim en compte 

que el punt de partida era molt baix. El percentatge corresponent a l’enllumenat 

públic també va acusar en el curs d’aquests anys una accentuada variació, però en 

un sentit restrictiu, perquè va baixar des del 15 % del total del gas consumit l’any 

1930 fins al 2 % de l’any 1945, per culpa de la progressiva substitució del gas per 

l’electricitat, que havia evolucionat tecnològicament d’una forma satisfactòria al 

                                            
57

 La fàbrica d’Almeria estava en tràmits de desmuntatge i desguàs de les seves instal·lacions, i vuit de les 11 
restants estaven parades degut a la escassetat de matèries primeres para la fabricació de gas. Ídem.: Pàg. 
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contrari que el gas i que, a més, havia aconseguit un preu molt competitiu a partir 

de la producció hidroelèctrica. Pel que fa al preu del metre cúbic del gas de l’any 

1947, va oscil·lar entre 0,54 fins a 1,60 pessetes, segons les poblacions. Els preus 

màxims de Madrid i Barcelona, van ser de 0,90 i d’1,18 pessetes respectivament, 

tant per als usos domèstics com per als industrials. El preu del gas a Reus entre 

l’any 1923 i l’any 1947, es va multiplicar per 3,5 vegades, de manera que va passar 

de 0,34 pessetes el m3 fins a 1,25 pessetes, mentre que el preu del Kilowatt 

elèctric, en aquest període, només es va duplicar i va augmentar des de les 0,35 

pessetes fins a les 0,75 pessetes.  

 

El consum domèstic va oscil·lar entre el 60 % i el 70 % del consum total del gas 

produït a Espanya. Un capítol a banda, mereix el percentatge de pèrdues 

atribuïdes a la fabricació i a la distribució, que, de forma curiosa van disminuir en 

aquest període, malgrat els efectes de la guerra sobre les fàbriques de gas, les 

canonades i els fanals, i el propi deteriorament dels materials de la xarxa amb el 

pas del temps. A més d’aquestes empreses que subministraven gas a les ciutats on 

estaven situades, es donava un fet tecnològicament interessant, impensable en 

dècades anteriors perquè algunes poblacions gaudien del servei de gas, tot i que 

tenien suspesa la fabricació. Les poblacions de Badalona i de Premià de Mar van 

omplir els seus gasòmetres amb el gas que es produïa a les fàbriques de Barcelona 

i que es subministrava a partir de xarxes de Mitja Pressió. Mentre que Terrassa 

rebia el gas des de la fàbrica de Sabadell.58  

 

L’any 1946, la marxa econòmica de la majoria de les empreses de gas no era gaire 

bona perquè els preus del gas i dels seus subproductes estaven controlats, 

s’havien produït increments en els preus dels combustibles, de la mà d’obra59 i 

                                                                                                                                    
95 i 96. Veure Annex Fàbriques de gas a l’any 1947. 
58

 Aquestes xarxes, també, es denominaven “feeders”. 
59

 El numero d'obrers i empleats que prestaven els seus serveis en la indústria del gas, en general, arribaven 
a la xifra d'uns 6.000 a l’any 1947. Ídem.: Pàg. 163. 
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dels materials base de la indústria.60 Aquesta difícil situació ocasionà nombroses 

peticions d’augment del preu de les tarifes de gas. Gas Reusense tenia un preu d’1 

pesseta el m3 de gas elaborat l’any 1946, mentre que el 1947, el m3 va pujar fins a 

1,25 pessetes. L’augment de les tarifes, més l’augment de les sol·licituds d’altes 

d’abonament de gas61 i a la gestió directa dels propietaris de la indústria, va ser un 

dels factors que explica que els beneficis de l’empresa es disparessin durant 

l’exercici del 1947.62 Els paràmetres de consum i de nombre d’abonats de Gas 

Reusense, la convertien en una empresa de gas prou important, malgrat que 

subministrava gas a una ciutat amb molta menys població, en comparació amb la 

resta d’importants ciutats de l’estat espanyol que posseïen una fàbrica de gas. 

L’energia del gas estava consolidada a la ciutat de Reus, si tenim en compte que el 

percentatge d’abonats en relació amb el total d’habitants. L’any 1947, era la 

cinquena ciutat de l’estat en aquest percentatge, la qual cosa significava que 

moltes llars de Reus gaudien d’aquest combustible per a les seves cuines, per a la 

producció d’aigua calenta i la calefacció – l’enllumenat particular a gas era ja 

residual -. Si prenem com a referència el valor que, en aquesta època, el 75 %, 

aproximadament, del gas consumit era d’ús domèstic, aquest percentatge ens 

determina que unes 1.877 llars de Reus – el nombre d’abonats eren 2.503 – 

utilitzaven el gas. Si el nombre d’habitatges de la ciutat de Reus era d’uns 7.000, es 

pot afirmar que un 27 % dels habitatges tenien gas a la seva llar. La població era de 

35.000 habitants de manera que 9.385 d’aquests habitants gaudien del gas.63 

Aquesta xifra era elevada, si tenim en compte que parlem d’una època de crisi i 

d’un cost elevat d’aquesta energia. 

 

                                            
60

 El numero d'obrers i empleats que prestaven els seus serveis en la indústria del gas, en general, arribaven 
a la xifra d'uns 6.000 a l’any 1947. Ídem.: Pàg.: 163.  
61

 “(...) También se da cuenta que el número de solicitantes de altas de abono de gas es de cuarenta y seis. 

(...)” AGN: Llibre d’actes 1933-1958.  Acta del 19 de desembre de 1947. 
62

 AGN: Llibre Inventario (1925-1949). 
63

 La població de Reus era de 35.000 habitants que vivien en 7.000 habitatges, de manera que la mitjana de 
persones per habitatge era de 5. Els abonats, aproximadament, de consum domèstic de Gas Reusense eren 
de 1.877.  
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Proporció entre el nombre d’abonats i la població a l’any 1947.64 

Ordre Població Habitants  Nombre d’abonats Percentatge 

1 Barcelona 1.225.318 166.604 13,5 

2 Sabadell 70.000 7.434 10,6 

3 Palma de Mallorca 136.002 12.547 9,2 

4 Sant Sebastià 112.302 9.433 8,4 

5 Reus 35.000 2.503 7,2 

6 València 520.213 34.185 6,5 

7 Madrid 1.276.691 44.482 3,6 

8 Màlaga 287.079 8.140 2,8 

9 Sevilla 375.061 8.791 2,3 

 

El nombre d’abonats de Barcelona quasi quadruplicava a la ciutat següent en 

importància, Madrid, mentre que la penetració d’aquest fluid entre els seus 

ciutadans era, també, 4 vegades major. Reus estava 5 punts per sota del 

percentatge barceloní, 2 amb respecte el de Sabadell; però aquest índex d’abonats 

respecte la població, era, a Reus, 2,5 vegades superior al madrileny i el triple que 

les ciutats andaluses de Màlaga i Sevilla. Per determinar l’impacte del gas en la 

societat espanyola, segons el quadre anterior, podrien traçar una línia que passés 

per la capital d’Espanya, que diferenciaria clarament el nord del sud de la 

península. Les dades de la fàbrica de Reus, que reflecteix la gràfica següent, sobre 

el consum anual per abonat i habitant es van situar en un terme mig respecte els 

consums d’altres ciutats espanyoles – amb l’excepció de Sabadell – que tenien 

categoria de centre administratiu i polític, la qual cosa donaven una major 

rellevància en aquestes dades. 

                                            
64

  Les dades de Reus han estat extretes de la Memòria de Gas Reusense de l’any 1947. AHT: Declaració 

Balanços. 
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Població Per habitant m
3
 Ordre importància 

Per abonat en 
servei m

3
 

Ordre importància 

Barcelona (1) 71,3 1 525 4 

Sant Sebastià 58,3 2 695 2 

Sabadell (2) 46,2 3 446 6 

Madrid 37,6 4 1.050 1 

Santander 34,5 5 511 5 

Reus (3) 34,3/24,1 6/7 444/337 7/8 

València 26,8 7 409 8 

Màlaga 15,7 8 554 3 

Sevilla 7,2 9 307 9 

 
S’ha de tenir en compte, sempre, el nombre d’habitants de la població de Reus, 

una ciutat que durant el segle XIX va ser la segona de Catalunya; però que malgrat 

l’estancament demogràfic i econòmic, en comparació amb altres ciutats catalanes 
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productores de gas, encara mantenia els millors nivells en el servei del gas, amb 

excepció de Sabadell.65 

 

Segons l’informe de Vidal Burdils, entre Madrid i Barcelona les ciutats més 

importants de l’estat espanyol en tots els àmbits, es va produir un fet, més aviat, 

dubtós i que podria portar al debat. L’any 1947, el consum per abonat era molt 

més important a Madrid que a Barcelona, gairebé el doble. Una de les primeres 

raons, que es podrien donar una solució en aquest enigma seria la influència del 

clima. Però aquesta possibilitat no quadra, si tenim en compte que altres ciutats 

com Sant Sebastià i Màlaga també superaven en aquest paràmetre a Barcelona. La 

raó bàsica per aquest diferencial la trobem en la restricció en el servei de gas que 

es va produir en la ciutat catalana. L’autor de l’informe sobre la indústria del gas a 

Espanya ens aporta explicacions que ens apropen més a la realitat: “(...) El alto 

consumo por abonado en Madrid obedece quizá a que habitan dos o tres familias 

en un mismo piso en muchos de ellos; cosa muy probable en los tiempos actuales, 

dada la gran afluencia de población a aquella capital. (...) Sin embargo, el consumo 

por abonado no da idea de la importancia de una fábrica, siendo verdaderamente 

interesante el consumo específico anual por habitante, en el cual, como puede 

observarse en el anterior cuadro, se halla en primer lugar Barcelona, con 71,3 m.
3
, 

a pesar de que por falta de carbón el servicio es restringido, cosa que no sucede en 

                                            
65

 Les dades de Reus estaven afegides en aquest informe per la mateixa empresa i considerava el nombre 
d’abonats de 3.000 però segons les dades de les Memòries de Gas Reusense, el 1947, el nombre d’abonats 
era de 2.503.  El consum per habitant i per abonat, de Reus, estava afegit de forma manual a l’article de 
Vidal i Burdils. VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. Pàg.: 167. 
(1) Segons les dades d’aquest informe a Barcelona existien uns 61.700 abonats que no gaudien del servei 
del gas. Si s’estimés el consum anual per abonat en servei, aquesta xifra de 525 m

3
 hagués passat a 615 

m
3
.Però aquí, l’autor, va preferir limitar-se a establir la relació entre el consum declarat per les empreses i 

el seu nombre d’abonats en general. 
(2) Inclou el nombre d’abonats i habitants de Terrassa; població que es subministrava del gas produït a la 
fàbrica de Sabadell. 
(3) La producció mitjana de Gas Reusense entre l’any 1943 i el 1948 va ser de 842.548,5 m

3
 i aquesta dada 

ha estat utilitzada per calcular el consum per habitant i per abonat. El primer índex, de Reus, inclòs a la 
taula s’han extret de les anotacions de l’article de Vidal i Burdils mentre que el segon índex s’ha aconseguit 
amb les dades extretes de la Declaració de Balanços de Gas Reusense. El nombre d’abonats de Gas 
Reusense és el declarat en la Memòria de l’exercici de l’any de 1947.    
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Madrid. (...) hecha la salvedad indicada su consumo específico anual por habitante 

–Barcelona- sería mucho mayor. (...)” 
66

 

 

L’any 1947, el consum de gas industrial per habitant i any en la majoria de països 

desenvolupats, era molt superior al cas espanyol. Però aquesta dada no seria tan 

negativa, si la comparessin amb el cas català i en particular amb el cas de la ciutat 

de Barcelona, perquè més de la meitat de la producció de gas a Espanya es 

realitzava i es consumia en territori català. El país europeu amb la producció de gas 

per habitant més elevada era la Gran Bretanya, amb la seva capital, Londres per 

davant de qualsevol ciutat mundial.67 En comparació amb Barcelona, que produïa 

                                            
66

 Ídem.: Pàg.: 167-168. 
67

 Altres dades complementaries al quadre anterior recollides per VIDAL BURDILS aclareixen una mica millor 
la situació del gas en Europa: “(…) la producción de gas más acusada –en Europa- es Gran Bretaña, donde ya 

en 1912 se producían 5.330.352.771 m.
3
, cifra que pasó a ser en 1933 de 8.760 millones, y en 1938 de 

11.000 millones. En 1947 fue de 14.002 millones de metros cúbicos. Sólo Londres –nos referimos aquí a la 

ciudad y condados de Londres, estrictos, cuya población aproximada es de 4.500.000 habitantes- con sus 

3.600 millones de metros cúbicos, aproximadamente, arrojaba un valor por habitante y año de unos 800 

m.
3
. Téngase presente, para calibrar estas cifras, que Inglaterra es por antonomasia el país europeo del 

carbón y el gas, para cuya fabricación contaba ya en 1938 con 1.800 fábricas. Además del gas de carbón, 

hay que añadir sobre dichas cantidades el 13 por 100 de gas de agua, para lo cual existen otras 160 fábricas.  

El país que inmediatamente sigue a la Gran Bretaña en cuanto a la producción específica de gas industrial 

(…) es Holanda con 135 m.
3
, o sea diez metros cúbicos más que la que arrojan los valores referentes a los 

Estados Unidos.  

El último país referenciado en el cuadro es Portugal, cuya producción anual por habitante y año alcanza 

solamente los 4,2 m.
3
, prácticamente la mitad de la de España.  

Un país en el cual la industria del gas ha tomado gran incremento es Alemania, donde en el año 1900 ya  se 

producían 1.200 millones de metros cúbicos, cifra que antes de la última guerra mundial se elevaba a casi 

14.000 millones. También allí las instalaciones de gas de agua están muy difundidas, pudiéndose calcular 

que su producción que su producción en 1938 era del 10 por 100 de la de gas por carbón producida en el 

mismo año. Se contaba en 1938 con 2.000 fábricas de gas, perfectamente equipadas bajo todos los 

aspectos. –Las dificultades existentes con los datos de Alemania después de la guerra han hecho que no 

estén incluida en el gráfico-. 

El número de éstas en Italia era, en el mismo año, de 188, con una producción por habitante y año de unos 

14 m.
3
. 

En Francia el número de fábricas era, en 1938, de 705, con una producción de 1.692 millones de m.
3
, de los 

cuales 459.500.000 metros cúbicos correspondían exclusivamente a París.  

En Suiza existían, en 1938, 97 instalaciones de gas y 20 eran distribuidoras. El 57 por 100 de la población 

disfrutaba del gas. 

En el indicado año, en Holanda habían 166 fábricas activas y 33 estaciones de distribución. Además, 19 

instalaciones producían gas de agua. En Suecia el número de fábricas era de 37.  

Sólo sacamos a colación algunos ejemplos, para que se alcance a comprender no sólo la importancia que en 

la mayoría de los países se concede al gas como fuente de energía y alumbrado, sino también para 

demostrar la reducida proporción que en España se hace uso de aquél. (…) VIDAL BURDILS, Francisco: La 

industria del Gas en España. Pàg.: 174. 
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71,3 m3. per habitant i any, el consum de Londres es multiplicava per més de 10 

vegades, era de 800 m3.   
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Pel que fa a Gas Reusense i la seva vida social, l’any 1947 es va aprovar una 

Reforma dels Estatuts,68 i es va canviar a l’article 2on., l’objecte pel qual s’havia 

constituït la societat el 1854. També, es va modificar la finalitat de l’empresa en 

altres Reformes dels Estatuts, com la de l’any 1889 que va ampliar el camp d’acció 

de la indústria del gas. La reforma efectuada l’any 1901, era molt similar a la 

modificació d’aquest any, quan es va incloure l’entrada al negoci elèctric perquè 

només s’afegia una porta d’entrada a d’altres negocis comercials.69 L’objecte social 

                                            
68

 AGN: Testimonio a instancia de la Sociedad Anónima “Gas Reusense”, representada por su Presidente D. 

Jaime Gilabert Padreny, de la copia de la escritura de =Reforma de Estatutos= de la Sociedad Anónima “GAS 

REUSENSE”. Notaria de Don Ramón Ballester Llambías. 31 de desembre de 1947. 
69

 El 1854 l’article segon de l’escriptura deia: “(…) El objeto de la compañía será establecer uno o más 

gasómetros para el alumbrado público y particular de la ciudad expresada.(…)” AHT: GAS REUSENSE. 

Formació de la societat. Protocols Notarials. BASEDAS Y SALUDES, Plácido. Reus 29 de maig de 1854.  
El 1889 aquest tornà a canviar: “(…)El objeto de la Sociedad es principalmente la explotación de la 

fabricación de gas para el alumbrado y de todas las demás industrias que, directa o indirectamente se 

relacionen con ella, pudiendo emprender a más aquellas operaciones que por acuerdo de la Junta general de 
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el constituïa: “(...) la producción y suministro del alumbrado, calefacción y fuerza 

motriz por el gas, electricidad u otros medios, así como las diversas explotaciones 

industriales, que, directa o indirectamente relacionadas con ellas, puedan fomentar 

el consumo de sus productos primarios, como también aquellas otras que se crean 

necesarias para el aprovechamiento de los subproductos; y en general, cuantas 

operaciones sean necesarias para el desarrollo del fin principal que ha quedado 

reseñado. Podrá también dedicarse a cualquier otro género de lícito comercio, 

previo acuerdo de la Junta General de Accionistas. (...)” Progressivament, s’obria 

més el ventall i s’ampliaven les possibilitats de negoci de l’empresa de tal manera 

que es poden considerar aquestes modificacions una evolució lògica respecte als 

moviments tecnològics, energètics i econòmics que es van donar amb el transcurs 

dels anys del segle XX. Els canvis en els objectius empresarials eren una mostra que 

les perspectives de la societat defugien d’un immobilisme que pogués enterrar el 

seu futur. També, es va modificar l’article 4rt, d’una forma que albirava confiança 

en el futur i fe en la força i el treball de l’empresa. En aquest article es va fixar 

l’optimisme de l’empresa i el projecte per qual va néixer Gas Reusense:70 “(...) 

Artículo 4º.-  La duración de la Sociedad que inicialmente se estipuló en cincuenta 

años, prorrogados a cincuenta más y que, por tanto habrían de vencer el día veinte 

y nueve de Mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, se amplía en otros 

cincuenta años a partir de esta última fecha, o sea que el término legal de la 

Compañía expirará el día veinte y nueve de Mayo del año dos mil cuatro. Ello no 

obstante, en cualquier momento podrá darse por terminada y procederse a su 

                                                                                                                                    
accionistas se crean convenientes a los intereses de la Sociedad.(…)”  AGN: Escritura de Sociedad anónima 

titulada "GAS REUSENSE" otorgada por su Junta de Inspección - Número 623 - Capital 975.000 Ptas. 
Autoritzada por D. Juan Carpa y  Calbó, Notari de l’il·lustre Col·legi territorial de Barcelona, vint-i-cinc de 
Reus, a 19 de juliol 1889. 
El 1901 l’objecte de la Societat era: “(...) 1º La producción y suministro del alumbrado, calefacción y fuerza 

motriz por el gas, electricidad u otros medios. = 2º Las diversas explotaciones industriales que directa o 

indirectamente relacionados con ellas, puedan fomentar el consumo de sus productos primarios, como 

también aquellas otras que se crean necesarias para el aprovechamiento de los subproductos. (...)” AGN: 
Escritura de aumento de capital, prórroga y reforma de Estatutos de la sociedad anónima GAS REUSENSE, 

autoritzada per D. Juan Carpa y Calbó. Notari del Col·legi de Barcelona, amb residència en Reus, a 21 de 
març de 1901. 
70

 AGN: Reforma de Estatutos de la Sociedad Anónima “GAS REUSENSE”.31 desembre 1947. 
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disolución cuando lo acuerde la Junta General extraordinaria de accionistas del 

modo que sobre el particular se establece en los Estatutos. (...)”. Era una empresa 

que mirava el futur sense por, però que tenia obstacles que podien aturar la seva 

marxa. Els canvis que es van produir en el mercat energètic i els canvis generals en 

l’economia, sense oblidar la gran importància dels problemes interns de Gas 

Reusense van truncar el seu camí. La concentració de negocis energètics i de 

capitals, durant l’últim terç del segle XX, va influir de manera directa en la seva 

desaparició, molt abans de complir el termini empresarial que s’havia atorgat als 

seus estatuts. L’adquisició de les iniciatives locals de gas per part de La Catalana de 

Gas y Electricidad, va significar la concentració de la indústria del gas catalana; un 

procés que per l’empresa barcelonina no va representar excessives dificultats 

perquè moltes d’aquestes empreses locals estaven a la vora de la ruïna i perquè 

per a algunes d’aquestes empreses, com va ser el cas de Gas Reusense, en especial 

per als seus accionistes, l’assimilació va ser un alleugeriment.   

 

Un altre canvi important que es va donar en la Reforma de Estatuts de Gas 

Reusense, de 1947, va afectar la naturalesa de les accions de la companyia. Les 

2.500 accions de 500 pessetes, que era el seu capital social, enlloc de tenir un 

caràcter de nominatives, numerades i indivisibles, tal com es determinà l’any 1854 

quan es creà la societat, es va convertir en accions al portador, amb la mateixa 

numeració originaria. Les accions es podrien transmetre per qualsevol dels mitjans 

admesos en dret i la societat només reconeixeria com a únic propietari al portador 

de les accions. Era, sense cap mena de dubte, una mesura liberalitzadora que 

responia a les exigències de la normativa estipulada per l’estat.71 L’any 1949, es va 

produir un altre canvi amb els Estatuts socials de l’empresa per tal de donar 

resposta al Codi de Comerç, es va concretar el sistema d’accions al portador, en un 

clar símptoma de la imposició d’estructures econòmiques capitalistes. El 1951, Gas 

                                            
71

 Ídem: Capítol II. Capital social. Accions i obligacions. 
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Reusense es va haver d’adaptar a la Ley reguladora del régimen jurídico de las 

Sociedades Anónimas.72 

 

El Règim i l’Administració de la companyia també va canviar en la seva forma, 

l’administració va passar a la Junta General d’accionistes i a un Consell 

d’Administració, mentre que abans, des del 1901, els òrgans de govern de Gas 

Reusense havien estat la mateixa Junta General d’accionistes, una Junta de Govern 

amb delegació permanent i un Administrador. La Junta de Govern creada el 1901 

va substituir la Junta d’Inspecció de l’any 1854. Va ser una adequació als nous 

temps i a les noves lleis. La figura de l’Administrador va desaparèixer, tot i que es 

podia nomenar un Gerent des del Consell d’Administració.73 Les funcions de la 

Junta General d’accionistes no havien canviat gaire amb l’esdevenir de l’empresa, 

però en la Reforma dels Estatuts, es van determinar les competències del nou 

Consell d’Administració, i la van correspondre en línies generals la plena 

representació de la societat, per delegació de la Junta General d’Accionistes. El 

Consell tenia les facultats i les atribucions de dirigir i de gestionar en tota la seva 

extensió i de manera constant, la indústria i els negocis de la societat i tenir cura 

de la marxa de la indústria i de totes les seves dependències. També, havia de 

representar a la companyia en tota classe de negocis, contractes, actes, assumptes 

judicials,... Podia adquirir, així com alienar i contractar tota classe de béns mobles, 

mercaderies i valors, manejar els fons socials; realitzar cobraments i pagaments i 

ingressar i disposar de fondos en comptes corrents. Tenia la facultat d’obrir i 

cancel·lar crèdits, així com verificar els llibres i la caixa. A més, nombrava i 

separava tot el personal necessari per a la bona marxa de la companyia; complia 

amb els acords de les Juntes Generals i tenia cura que es realitzés, al 31 de 

                                            
72

 AGN: Llibre d’actes 1933-1958. Actes de 3 d’agost de 1951. Pàgs.: 229-231. 
73

 AHT: GAS REUSENSE. Formació de la societat. Protocols Notarials. BASEDAS Y SALUDES, Plácido, 1854; 
AGN: Escritura de aumento de capital, prórroga y reforma de Estatutos de la sociedad anónima GAS 

REUSENSE, autoritzada per Juan Carpa y Calbó, 1901; AGN: Testimonio a instancia de la Sociedad Anónima 

“Gas Reusense”, representada por su Presidente D. Jaime Gilabert Padreny, de la copia de la escritura de 

Reforma de Estatutos de la Sociedad Anónima “GAS REUSENSE”. Notaria de Ramón Ballester Llambías, 
1947. Capítol III i IV. 
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desembre, l’inventari-balanç de la companyia, l’aprovava provisionalment i el 

sotmetia després a l’examen i l’aprovació de la Junta General, també ordenava la 

convocació d’aquestes Juntes ja fossin ordinàries o extraordinàries. Per últim, 

havia de cobrir les vacants que es produïssin en el mateix Consell. Podien modificar 

el preus de l’enllumenat públic i dels subministrament de gas als particulars així 

com els de la resta de productes que explotava la societat. Els individus del Consell 

d’Administració tenien dret al 7 % sobre els beneficis repartibles. En definitiva, el 

Consell era el veritable òrgan de govern de la societat.74  

 

 En aquest testimoni de la Reforma de Estatuts del 1947, també va recollir l’Acta 

de les sessions del Consell d’Administració, on es van elegir els càrrecs i es van 

designar com a President, Jaume Gilabert Padreny; Vice – President, Ramon Vilella 

                                            
74

 L’estructura i formació d’aquest Consell d’Administració es recollia en: “(...) Capítulo V – Del Consejo de 

Administración – Artículo 22º.- La Sociedad será administrada, regida y representada con amplias 

facultades, sin prejuicio de las soberanas que competen a la Junta General, por un Consejo de 

Administración nombrado por dicha Junta y compuesto de siete miembros que sean accionista de la 

compañía, cuyos cargos durarán cuatro años, renovándose por mitad cada dos años y siendo reelegibles 

indefinidamente los Consejeros a quienes en cualquier caso corresponda cesar. El número de Consejeros 

podrá ser ampliado o reducido mediante acuerdo de la Junta General de accionista, pero siempre a base de 

número impar.  

El propio Consejo proveerá interinamente las vacantes que en el mismo ocurran (…). 

Los Consejeros no son responsables sino como mandatarios de la sociedad y no contraerán ninguna 

responsabilidad personal ni solidaria en relación con los compromisos de aquélla.  

Para ser Consejero se requiere ser accionista de la compañía y poseedor de acciones de la misma en número 

no inferior a diez, y en cuya cuantía deberán ser depositadas por el electo en la caja de la compañía antes de 

tomar posesión de su cargo, en garantía del desempeño del mismo. Al cesar le serán devueltas las diez 

acciones depositadas, una vez haya sido aprobado por la Junta General el inventario-balance del último 

ejercicio en que hubiere estado en funciones, salvo que se hubiera interpuesto reclamación de 

responsabilidad por razón de sus actos como tal Consejero.  

Artículo 24º.- El Consejo de Administración elegirá un Presidente, un Vice -Presidente que le sustituya en 

ausencias o enfermedades y un Secretario. Este último no es necesario que pertenezca al Consejo de 

Administración, pudiendo ser simplemente accionista y aún persona extraña a la sociedad. De no ser vocal el 

Secretario carecerá de voto en el Consejo. Asimismo elegirá un Consejo-Delegado que, con carácter de 

permanencia, practicará todas cuantas diligencias exija la buena marcha social. 

Podrá también el Consejo, si lo estima oportuno para el mejor desarrollo de los negocios sociales, nombrar 

Gerente de la compañía, Director-Técnico, Administrador o Apoderados, a quienes asimismo podrá distribuir 

en cualquier momento, señalándoles sus atribuciones en cada caso (…) Las retribuciones de estos cargos, al 

igual que las que hayan de percibir el Consejero-Delegado y el Secretario de la compañía, serán fijadas por el 

propio Consejo de Administración.  

Artículo 25º. – El Consejo se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez al mes, y en sesión extraordinaria 

siempre que lo estime oportuno el Presidente del mismo, o lo soliciten el Consejero-Delegado o dos de sus 

miembros. (…) 
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Macaya; Conseller Delegat, Joan Busquets Crusat; Secretari, Antoni Aluja Pons i 

com a Vocals, Salvador Salvadó Salvadó, Joan Vilella Macaya i Lluís Grau Barberá. 

Els elegits en aquest Consell d’Administració eren els majors accionistes, la qual 

cosa entrava dintre de la normalitat.75 La Reforma dels Estatuts es referia en altres 

capítols a l’administració i funcionament intern que es podrien considerar menors 

perquè no alteraven ni aportaven, substancialment, elements decisius per la marxa 

de la societat. L’adequació institucional de la societat no havia d’afectar, com es 

comprensible, la fabricació i la distribució de gas a Reus. 

 

L’adequació social de Gas Reusense era una aposta per el futur del l’empresa i, de 

manera indirecta, per el de la ciutat que el 1948, s’estimava que habitaven unes 

35.000 persones. Els serveis públics de la ciutat no estaven totalment 

desenvolupats, uns 33.000 habitants accedien al clavegueram públic, mentre que 

2.000 persones no podien gaudir d’aquest servei. L’abocament d’aigües residuals 

es tractava en una Estació Depuradora de la ciutat, amb una capacitat de 5.474 

metres cúbics. L’enllumenat públic estava compost per 762 llums elèctrics, amb un 

consum anual de 137.261 kWh. i,  tan sols, 87 llums a gas que consumien a l’any 

24.308,51 m3. En aquests moments, l’empresa elèctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, 

SA gaudia d’un contracte signat amb l’Ajuntament, el 21 de maig d’aquest mateix 

any, mentre que Gas Reusense estava sense contracte i a l’espera d’un acord que 

es trobava en fase d’estudi.76 Durant l’exercici de 1948, l’empresa gasista, com diu 

a la seva Memòria es va veure beneficiada per les restriccions elèctriques que es 

                                                                                                                                    
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, siendo de calidad el del Presidente quien decidirá los 

empates. Y en todo caso no serán validos los acuerdos si no concurren a la reunión la mayoría de sus 

componentes.(…)” AGN: Reforma de Estatutos de la Sociedad Anónima “GAS REUSENSE”, 1947. 
75

 El President de la societat era Jaume Gilabert Padreny i posseïa 329 accions, el Vice-president, Joan Vilella 
Macaya juntament amb el Vocal - Conseller Ramon Vilella Estivill, posseïen 164 accions, el Conseller 
Delegat, Juan Busquets Crusat, tenia 502 accions – l’accionista majoritari -, i altres Vocals - Consellers, 
Salvadó Salvadó Salvadó, posseïa 130 accions, i Lluís Grau Barberà en tenia 120 accions. Del Secretari, 
Antoni Aluja Pons, desconeixem el nombre d’accions. L’Administrador de l’Empresa era Antoni Batlle Rosich 
i el Director Tècnic, Zenón Ballart Gusils. AGN: Testimoni de l’acta de la reunió general celebrada el 27 

d’abril 1952. Notari Miguel Guelbenzu Romano. 13 de maig de 1952. 
76

 AHCR: Obres i urbanisme. Any 1949. “(...) Expediente relativo a los datos solicitados por el Instituto de 

Estudios de Administración Local, sobre los servicios municipalizados. (...)”.  
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patien a Reus i per les queixes sobre l’enllumenat públic elèctric. Aquesta situació 

anòmala va produir un augment notable del consum de gas, de les demandes dels 

abonats i una ampliació de les instal·lacions existents. Durant aquest any, hi va 

haver un augment de 107 abonats, i es va arribar al final de 1948, als 2.610. 

L’evolució dels abonats va ésser positiva a partir de l’any 1947, quan es va canviar 

la tendència negativa del període 1941-1947:77 

 

Però Gas Reusense no volia créixer tan sols a expenses de la crisi elèctrica, perquè 

es tractava d’un problema transitori, el resultat d’una conjuntura econòmica i 

tecnològica que es va solucionar en els anys següents. El creixement de la societat 

passava per enfortir l’oferta dels aparells domèstics de gas i les seves aplicacions, 

pels quals l’electricitat estava encara molt lluny. Es per aquest motiu que 

l’empresa gasista va utilitzar la Fira Provincial de Mostres de Reus, com gran 

aparador per fer arribar a la població les grans innovacions en calefacció, en cocció 

i en luminotècnia. El màrqueting, en les seves diferents vessants, ja s’havia fet 

servir, des de sempre en més o menys mesura, com a una estratègia per fer 

                                            
77

 DUCH, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951.  
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conèixer, als habitants de la ciutat, el gas com un producte energètic de qualitat.78 

Amb aquests arguments, l’exercici de 1948, va oferir uns resultats privilegiats 

perquè els beneficis líquids van arribar fins les 172.820, 29 pessetes79 i més si 

tenim en compte que les pèrdues ocasionades en la fabricació van arribar a les 

238.729,12 pessetes per culpa de la carestia carbonífera80 i al baix resultat 

tecnològic que van donar els forns Glower West.
81 Els beneficis dels exercicis de  

1949 i de 1950 van augmentar respecte el 1948, de l’ordre del 30 % i el 60 % 

respectivament, uns bons resultats aconseguits gràcies les restriccions elèctriques i 

a l’augment de la producció.82 Les previsions immediates de Gas Reusense 

depenien de la continuïtat de les restriccions elèctriques que havien de fer 

augmentar el consum del gas. Va ser necessari prendre precaucions per tal de 

poder atendre la totalitat de les demandes de la població, per quan aquestes 

restriccions es produïssin. Per això, s’acordà sol·licitar a la Jefatura de Industria un 

contingent de 2.000 litres de fuel-oil.83 

 

A pesar dels aparents bons resultats, l’empresa catalogava els resultats dels últims 

anys com de fracàs econòmic perquè bàsicament, del mal resultat de les retortes 

verticals Glover West que no van respondre a les garanties compromeses pel 

subministrador.84 Aquesta dicotomia entre els comptes d’aquest exercici i el 

procés de fabricació s’explica en com es confeccionà el Balanç de l’exercici. Els 

comptes no eren del tot clars, presentaven algunes irregularitats i a principis del 

50, es va rebre la visita de l’Inspector d’Utilitats per fer la revisió del Balanç del 

                                            
78

 En l’exercici del 1948 la despesa en propaganda va ser de 2.185 pessetes. El “Stand” en la Fira de Mostres 
de l’any 1954 va tenir un cost de 11.657 pessetes. AHT: Memòries dels anys 1948 i 1954.   
79

 Ídem: Els beneficis líquids de 172.820, 29 es van aplicar de la següent forma: 50.000 pessetes per el 
dividend del accionistes, 50.000 per a previsió de Tributs, 12.097,40 per la participació estatutària del 
Consell i 60.722, 89 pessetes per incrementar el Fons de Reserva.  
80

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense. 1933-1958. Actes de 26 de gener, 24 de febrer, 31 de marc i 27 
d’abril de 1949. Pàgs.: 171-177. 
81

 AHT: Memòries de Gas Reusense dels anys 1948 i 1954.  
82

 El 1948, els beneficis va ser 172.820,29 pessetes, el 1949, 224.344, 18 pessetes i el 1950, 278.277, 83 
pessetes. AGN: Llibre d’Inventaris Gas Reusense, 1925-1949 i AGR: Llibre d’Inventaris Gas Reusense, 1950-

1969. 
83

 Ídem: Acta de 9 de novembre de 1950. Pàg.: 212. 
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1948 i es va aixecar una Acta on figuraven diversos increments de beneficis, un 

d’ells era l’import del dèbit de West’s Gas de Manchester. Aquesta visita es 

repetiria per tal d’aclarir el Balanç de l’any 1949.85 Es difícil de pensar que aquests 

grans errors fossin casuals, segurament es van maquillar els resultats per tal de 

presentar uns números raonables que donessin sensació de que el negoci rutllava i 

de que la continuïtat a l’empresa era possible.  

 
Foto CIMIR: La plaça de Prim nevada, al voltant de l’any 1950. 

 

                                                                                                                                    
84

 AGN: Llibre d’actes 1933-1958. Acta del 17 de maig de 1949. Pàg.: 179 i 180. 
85

 Ídem: Actes de 1, 16 de març de 1950 i 9 de febrer de 1951. Pàg.: 197,198, 216 i 217. 
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El dia 8 de juny de 1949 es va subscrivir un altre conveni entre l’Ajuntament de 

Reus i Gas Reusense, que va modificar l’acord signat l’any 1939 amb els vencedors 

de la Guerra civil. Aquest contracte, un any abans, ja havia estat modificat, en 

algunes de les seves clàusules, per l’Ajuntament i posteriorment, de forma 

unilateral, el va rescindir.86 En el marc d’aquest conveni, Gas Reusense va 

incrementar el preu del gas fins a 1,54 pessetes el metre cúbic, com a resposta a 

l’increment dels costos de producció de gas.87 Aquest increment no el va provocar 

exclusivament la mancança d’hulla, que es va solucionar obligatòriament amb 

matèries primeres substitutives, sinó que també va repercutir directament amb els 

costos del personal i, en general, l’elevat cost de vida.88 Des d’abans de la Guerra 

Civil el preu del gas, s’havia triplicat, havia passat de les 0,45 pessetes l’any 1935 

fins les 1,42 pessetes de l’any 1948.  

 

                                            
86

 Es va establir que es podia rescindir la contracta amb un avís previ, d’alguna de les parts, de 6 mesos, que 
s’havia d’estudiar una nou contracte per l’enllumenat públic i les Dependències municipals i que s’havia de 
traslladar aquestes decisions a Gas Reusense. AHCR: Estadística sobre serveis municipalitzats. Any 1949.  
87

 AHCR: Comunicació d’augment de preu del gas. Any 1949 i AGN: Llibre d’actes 1933-1958. Acta del 10 de 
novembre de 1949. Pàg.: 189. 
88

 La presència de l’hulla com a matèria prima va descendir considerablement donant entrada a altres 
productes d’un menor cost com el metà, provinent de la Depuradora d’Aigües de Reus, lignit, llenya, closca 
d’atmella i avellana, i pinyolada. AGN: Llibre Inventario (1925-1949). 
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Però la lluita per aconseguir un preu del gas que recollís d’una manera directa 

l’increment desproporcionat que dia a dia presentava el carbó no s’aturava, 

perquè significava las subsistència de la indústria. Així, Gas Reusense com altres 

petites fàbriques catalanes, ho van intentar aconseguir mitjançant la força de la 

unió del Grupo de pequeñas fàbricas de Gas Catalanas que, a la vegada, ho 

sol·licitava al Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad.89 A finals de 1950, la 

Delegació d’Indústria de la Província comunicà que el preu del gas es fixava en 1,79 

pessetes metre cúbic.90 Aquets augments del preu del gas van facilitar la 

substitució de l’enllumenat públic de gas per l’elèctric, perquè el preu de 

l’electricitat tenia més estabilitat, la qual cosa la va fer una energia més 

competitiva. 

 

El 1950, l’INE91 va establir que el 13,1 % dels habitatges de lloguer de Reus tenia el 

servei de gas – 930 habitatges – mentre que en els habitatges de propietat 

representava el 10,5 % - 230 habitatges -. Quan a l’energia elèctrica es constata la 

seva victòria absoluta com a sistema de enllumenat particular enlloc del gas. El 98 

% dels habitatges de Reus –tan de lloguer com de propietat– tenien instal·lada la 

llum elèctrica. Pel que fa al sistema de calefacció consta que tan sols un 2,5 % dels 

habitatges el gaudeix; des de la perspectiva d’un sistema de calefacció centralitzat 

i estable. La situació econòmica de Gas Reusense era delicada i s’havia de cercar 

recursos de totes les possibilitats existents en la societat. D’aquesta manera, el 

Consell de Administració aprovà la creació d’una nova societat, Terrenos i 

Industrias, SA, per a la gestió de dues finques, propietat de Gas Reusense, una 

situada al pati de la fàbrica de la carretera de Tarragona i l’altra, una parada de 

terreny sota la línia fèrria de Tarragona a Lleida.92 Aquesta societat es va formar 

                                            
89

 AGN: Llibre d’actes 1933-1958. Acta del 19 d’abril de 1950. Pàg.: 200-201. 
90

 Ídem: Acta de 24 de novembre de 1950. Pàg.:213. 
91

 Institut Nacional d’Estadística en la seva Reseña estadística de la provincia de Tarragona. 
92

 “(…) 1ª Porción de terreno o patio cercado de paredes de medida superficial unos veinte mil palmos 

cuadrados, poco más o menos, equivalentes a setecientos sesenta metros y según reciente medición ocho 

cientos cinco metros y setenta y un decímetros, situada en la ciudad de Reus calle Carretera de Tarragona 

lindante al Norte con el resto de la finca de que se segregó propia de D. Pablo Jaumá; al Sur, con la finca de 
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amb un capital de 125.000 pessetes representada per 2.500 accions al portador de 

50 pessetes.93 Gas Reusense, immersa dins de les estructures econòmiques, 

industrials i socials del franquisme, va celebrar, el 29 de setembre de 1950, les 

eleccions sindicals del Sindicato de Agua, Gas y Electricidad (Secció Econòmica).94 

 

En l’exercici de l’any 1951, els beneficis líquids van ser de 163.574.09 pessetes i es 

van destinar 62.500 pessetes com a dividends actius - 25 pessetes per acció -, 

malgrat que no es van fer efectius en diners sinó que es va pagar amb accions de 

l’empresa perquè Gas Reusense les havia creat per gestionar el seu patrimoni 

immobiliari.95 El descens en els beneficis respecte l’any anterior foren de l’orde 

d’un 48 %, degut a un menor consum i descens en el nombre d’abonats. A la 

Memòria de la societat es va afirmar que, després de quasi un segle de vida, es 

posseïa una de les fàbriques més modernes quan als procediments de fabricació 

però malauradament amb problemes de rendibilitat. Van constatar que la situació 

de la indústria del gas era crítica i que un dels seus interessos havia estat no 

contraure deutes a partir de la demanda de crèdits, per la qual cosa havien hagut 

d’ajustar completament el balanç a la situació real de l’empresa. Entre els anys 

                                                                                                                                    
los sucesores de “Vilanova y Antich SA”; al Este con el callejón llamado del Gas; y al Oeste con dicha Avenida 

o calle de Tarragona (…) adquirida (…) mediante escritura ante el Notario que fue de esta Ciudad D. Gabriel 

Vilalta el 12 de Octubre de 1932. 

2ª Porción de terreno yermo sito a las afueras de la ciudad de Reus, partida “La Roureda”, de extensión ocho 

mil noventa y ocho metros sesenta decímetros cuadrados; linda al Norte con el sendero conocido por la 

Drasereta del Camino de Tarragona, que la separa de terrenos hoy de la Industrias Sedera; al Este con 

tierras de sucesores de Pedro Olivas, estando determinado este lindero por un margen; al Sur con el 

desaguadero conocido por Riera del Molinet; al Oeste con resto de la finca matriz de que se segrega, pero 

actualmente destinado a vial o sea la calle, aún sin nombre, que se abrió durante la guerra civil a través de 

aquella paralelamente a la vía férrea de Tarragona a Lérida, (…) Esta porción de terreno (…) que “Gas 

Reusense” adquirió (…) el quince de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco. (…)” AGN: Llibre d’actes de 

Gas Reusense, 1933-1958. Acta del 24 de gener de 1950. Pàg.: 194 i 195. 
93

 Ídem: Acta de 8 de Febrer de 1950. Pàgs.: 195-197. 
94

 Ídem. Acta de 28 de setembre de 1950. Pàg.: 211. 
95

 “(...) Contando, pues, con lo que aprobareis el referido Balance, venimos a proponeros que el beneficio 

apuntado, sea distribuido en la forma siguiente: Ptas. 19.816’36 para previsión de tributos.- Ptas. 62.500 

para Dividendo activo.- Ptas. 11.450’18 para asignación estatutaria al Consejo.- Ptas. 69.807’55 para Fondo 

de reserva.- Ptas. 163.574’09 en conjunto.- Ahora bien, teniendo en cuenta las necesidades de efectivo de la 

Empresa, este Consejo viene a proponeros que el dividendo a los accionista sea entregado en acciones de 

Terrenos é Industrias, SA, a razón de una acción de valor nominal 50 pesetas por cada dos cupones nº 4 de 

las acciones de la primera emisión de Gas Reusense, SA, con impuestos a cargo del accionista.(...)” AHT: 
Memòria de Gas Reusense de l’any 1951.  



16. De la postguerra al Centenari: la lluita d’una empresa de gas per adaptar-se a temps difícils. Pàgina 939 

 

1950 i 1951 es van perdre consumidors de gas, i van acabar aquest exercici amb 

2.907. Però l’empresa va intentar justificar aquest fet d’una manera que no era 

prou clara:96 “(...) Si bien a simple vista esta disminución parece un pequeño 

retroceso, debemos recordar que en los últimos años hemos sufrido unas 

severísimas restricciones eléctricas, que obligaron a muchos convecinos a un 

elevado consumo de gas, que hoy en día, aunque con menor cantidad, continúan 

utilizando, convencidos de la facilidad que ello representa, tanto para la 

calefacción de los hornillos y estufas, como para iluminación. (...)”  La realitat seria 

tossuda i les dades quan a la producció total anual de gas també va baixar un 1,5 

%, es va passar de 956.710 m3 l’any 1950, a 942.180 m3 el 1951. A totes les 

dificultats de la societat s’hi va afegir el deute municipal constant que entre els 

anys 1949 i 1951 va augmentar en un 78 %. Es va fer difícil tirar endavant 

l’empresa perquè un dels seus millors clients va estar diversos anys pràcticament 

sense pagar el consum, va ser per això que el deute que l’any 1949 era de 

178.126.06 pessetes, va passar a 318.178,80 pessetes, el 1951.97 Les gestions per 

aconseguir el pagament del deute van obtenir uns resultats irrisoris, quasi 

vergonyosos, tal i com va passar el març de 1950, quan després de demanar 

moltes vegades a l’Ajuntament que fes efectiu el deute, només va retornar 8.000 

pessetes a compte, la qual cosa significava el consum de mig mes. Mesos més tard, 

es va repetir aquesta operació però a la fi, el deute no va baixar.98  

 

Un altre fet destacable de l’any 1951, va ser la modificació dels Estatuts de Gas 

Reusense, on s’acordà un augment del capital social, a partir de la creació de 1.250 

noves accions de 500 pessetes cadascuna, de caràcter nominal i completament 

alliberades.99 El capital va passar de 1.250.000 fins a les 1.875.000 pessetes.100 

                                            
96

 Ídem. 
97

 Ídem. 
98

 AGN: Llibre d’actes 1933-1958. Actes del 16 de març, de 7 i 27 de juliol de 1950 i de 22 de novembre de 
1951. Pàg.: 197, 205 i 239. 
99

 “(...) 1.250 nuevas acciones de 500 pesetas nominales completamente liberadas, cuya mitad, o sean, 625 

acciones, se autorizó a este Consejo de Administración para su puesta en circulación, con cargo a los 

beneficios del balance de 1952, reservando la otra mitad en cartera para que el Consejo acordara su puesta 
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També va ser un fet remarcable que l’Ajuntament rescindís el Contracte de 

Subministrament de Gas Reusense i es concertés un de nou, on els tècnics 

d’ambdues parts, van demostrar un especial interès en trobar unes normes que 

fossin equitatives.101 Aquest contracte va fer referència, bàsicament, a 

l’enllumenat públic, al subministrament de gas de les Dependències municipals i a 

diverses condicions tècniques. També es van tractar les condicions obligatòries per 

ampliar la xarxa a la ciutat:102 “(...) a) Cuando el Ayuntamiento le garantice un 

consumo mínimo de 500 metros cúbicos anuales por metro lineal de canalización a 

instalar y durante diez años, b) Cuando el Ayuntamiento contribuya con el 60 % de 

los gastos de la instalación, que será siempre realizada por Gas Reusense y 

quedará de su exclusiva propiedad. (...)” Aquestes condiciones sense cap mena de 

dubte eren beneficioses per a l’empresa. S’obligava a Gas Reusense a subministrar 

gas durant les 24 hores del dia, però es podria interrompre el subministrament, en 

cas necessari d’execució de treballs a la xarxa, sempre amb una comunicació 

prèvia a l’Ajuntament, amb l’excepció d’actuacions per avaries, que eren 

d’intervenció immediata. Es regulava la utilització de la via pública de tal manera 

que l’Ajuntament autoritzava totes les obres necessàries per a la distribució del 

gas, sempre que s’efectuessin d’acord amb les indicacions dels tècnics municipals. 

A més l’Ajuntament, es va oferir a recolzar a Gas Reusense en la tramitació de les 

autoritzacions per actuar sobre les vies públiques que depenien d’ell i es va 

comprometre a avisar a Gas Reusense de tots els treballs que s’executessin a prop 

de les instal·lacions i de les canalitzacions de gas, perquè poguessin prendre les 

                                                                                                                                    
en circulación, en el momento que creyera oportuno. El primer extremo de este acuerdo quedó 

cumplimentado en reunión del Consejo de Administración del 15 de Noviembre de 1951, cediendo una nueva 

acción de 500 pesetas nominales contra entrega de cuatro cupones nº 3 de las acciones en curso. Este 

Consejo no ha considerado oportuno, por el momento, poner en circulación las 625 acciones restantes que 

continúan en cartera.(...)” AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1951.  
100

 Aquesta modificació dels Estatuts s’acordà en una reunió general extraordinària celebrada el dia 29 de 
setembre de 1951. L’ampliació es realitzà per escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, Ramón 
Ballester el 8 de novembre de 1951. Ídem i AGN: Llibre d’actes 1933-1958. Acta de 15 de novembre de 
1951. Pàgs.: 236-238. 
101

 AGN: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta de 31 d’agost de 1950. Pàg.: 209 i AHT: Memòria 

de Gas Reusense de l’any 1951. 
102

 AHCR: Actes Municipals. Any 1951. Reus, 14 de setembre de 1951. Folis 604-614. 
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mesures de seguretat i de protecció necessàries. Les modificacions en ramals, 

obligats pels treballs de tercers anirien a càrrec de qui hagués fet executar aquests 

treballs. 

 

El gas consumit a les Dependències municipals es determinaria mitjançant els 

comptadors instal·lats en cada una d’elles. Per a l’enllumenat públic, es realitzaria 

mitjançant el càlcul teòric realitzat a partir del tipus de bec instal·lat al fanal i el 

nombre d’hores de funcionament. El gas d’enllumenat havia de tenir un poder 

calorífic aproximat de 3.500 calories en les condicions normals de 0º i 760 m.m. de 

pressió. Els consums es podrien revisar d’acord amb les comprovacions conjuntes 

entre tècnics autoritzats per l’Ajuntament i Gas Reusense.  En aquest contracte es 

recollien altres condicionants tècnics com el de la situació dels comptadors per 

mesurar el gas que se subministrava als punts de consum. S’havien de situar en un 

local sec, ventilat i a resguard de qualsevol substància o emanació corrosiva i en 

una posició tal que fossin accessibles per a la lectura o l’anivellació. A més, els 

agents de Gas Reusense haurien de tenir lliure accés al local sense cap avís previ. 

Els treballs de la seva instal·lació, així com els treballs dins de les dependències, 

anirien a càrrec de l’Ajuntament. Gas Reusense efectuaria el manteniment dels 

comptadors i quan el comptador fos de propietat de l’Ajuntament en seria 

responsable i estaria obligat a la seva reparació o substitució en cas d’avaria, 

destrucció o desaparició sempre que no fos imputable al desgast produït pel servei 

normal de l’aparell. L’Ajuntament s’havia de fer càrrec de les seves instal·lacions 

interiors i s’havien d’executar d’acord amb les normes tècniques generals de 

seguretat. La construcció s’havia de realitzar de forma que no provoqués 

fluctuacions de pressió en la xarxa ni cap inconvenient en la seva explotació.   

 

Al contracte, també es va regular l’aportació de gas que hauria de realitzar 

l’Ajuntament a la fàbrica de Gas Reusense a partir de la producció de metà de 

l’Estació Depuradora d’aigües residuals. Bàsicament era el mateix acord que es va 
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efectuar l’any 1939. S’havia d’instal·lar un comptador a la fàbrica, propietat de 

l’Ajuntament, que s’hauria de verificar periòdicament. Gas Reusense, només 

podia, rebutjar el metà de la depuradora, en l’únic cas que es veiés impossibilitat 

de fabricar gas per a l’enllumenat de la ciutat.103 El metà aportat s’havia de 

depurar i de distribuir alhora amb el gas produït per la societat. Es valoraria el gas 

de l’enllumenat en comparació amb el de la depuradora. Per cada metre cúbic de 

gas de la depuradora, que l’Ajuntament, donés a la fàbrica de gas, s’abonaria un 

metre cúbic i mig de gas de l’enllumenat tenint en compte que hi havia un 23 % de 

pèrdues a la xarxa de distribució. Les diferències que l’Ajuntament tingués que 

saldar per ser deutor, s’abonaria el preu de l’enllumenat al preu fixat per als 

abonats. En cas contrari, quan l’Ajuntament fos creditor, Gas Reusense abonaria 

els metres cúbics de gas metà que consumís al mateix preu que el dels abonats. El 

preu del metre cúbic en vigor, segons una resolució de la Direcció General de 

Indústria, era de 1,79 pessetes el m3, resultat d’un increment produït mesos 

abans.104 L’obligatorietat d’aplicar un preu estipulat pels organismes oficials 

dificultava considerablement el fet de poder utilitzar el preu del gas com a forma 

de rendibilitzar la producció i la distribució del fluid. L’intervencionisme estatal, 

tant amb els preus de venda com amb els subministraments de matèries primeres, 

continuava afectant la marxa econòmica de l’empresa. 

 

L’Ajuntament va col·laborar, dins de les seves possibilitats, amb la creació del 

millor marc possible per al desenvolupament de Gas Reusense, com també va fer 

amb les diverses iniciatives elèctriques instal·lades a la ciutat. Així, al contracte es 

va establir un article sobre les Tributacions a la Corporació municipal on es deia: 

“(...) En consideración a la importancia del capital desembolsado por Gas Reusense 

en material para el alumbrado público, sin posibilidad de amortización, a pesar de 

que ese capital le representa el pago de contribuciones, impuestos, intereses de 

                                            
103

 A causa de força major com una guerra, una catàstrofe o manca de carbó. Ídem. 
104

 AHCR: Actes Municipals. Any 1951. Foli 85. 
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préstamos, etc., el Ayuntamiento exime a dicha Sociedad de todos los arbitrios 

municipales incluyendo los de ocupación de subsuelo y apertura de zanjas. Los 

impuestos que puedan haber sobre el alumbrado, corren a cargo del 

Ayuntamiento. (...)” Malgrat que l’Ajuntament de Reus, com el de la majoria de 

ciutats espanyoles, va tenir llargs períodes, on els deutes amb Gas Reusense van 

ser considerables, podem afirmar que va tenir una actitud proteccionista amb 

l’empresa de gas. Entre d’altres raons, perquè com havia passat des de la seva 

fundació, gran part de l’accionariat el van composar elements de la burgesia local, 

que van tenir força relació amb el consistori reusenc.105 La duració del contracte es 

va estipular en 5 anys, fins l’octubre de 1956, no obstant això, una vegada 

haguessin transcorregut els 3 primers anys, es podia rescindir unilateralment per 

ambdues parts. Per l’Ajuntament aquest contracte significava una millora respecte 

al contracte anterior, en especial perquè havia establert l’equivalència entre el gas 

produït per l’Estació depuradora del Molinet i el gas que subministrava Gas 

Reusense.106 

  

L’empresa va considerar l’exercici de 1952 com un any normal en la dinàmica de la 

societat, malgrat que es produí la contradicció que, a pesar, d’haver augmentat el 

nombre d’abonats, en 58 clients nous - 3.006 abonats en total -, el consum va 

baixar gairebé un 4 %.107  La mitjana de venda del gas produït era d’1,83 pessetes 

per m3, si tenim en compte que el gas facturat aquest exercici va ser de 

1.656.874,41 pessetes i el gas consumit va ser de 906.189 m3. Aquesta disminució, 

en part, provenia per l’eliminació completa de les restriccions elèctriques i les 

reduccions que en l’enllumenat públic a gas va practicar l’Ajuntament. Els directius 

de Gas Reusense mostraren, en la Memòria, el descontent amb l’Ajuntament per 

la seva aposta per l’enllumenat públic elèctric i que va afectava a la societat. Es va 

                                            
105

 De fet el 19 de gener d’aquest mateix any, Gas Reusense va reclamar a l’Ajuntament el pagament de les 
quantitats que li devia. AHCR: Actes Municipals. Any 1951. Foli 31. 
106

 Ídem. Reus, 14 de setembre de 1951. Foli 614. 
107

 “(...) ha habido una disminución del consumo, ya que mientras en 1951 se facturaron 942.180 m
3
., en el 

que hoy comentamos tan solo han sido 906.189 m
3
.(...)”. AHT: Memòria de l’any 1952 
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considerar aquest fet com una manca de recolzament a una entitat reusenca 

genuïna que: “(...) viene esforzándose para mantener un servicio que muchas 

ciudades y capitales de provincia ansían poseer. (...)”. El descontent amb el 

Consistori reusenc va créixer, més en veure que el deute de l’últim any havia 

augmentat de nou.108  Això va provocar problemes de liquiditat a Gas Reusense 

que va haver de renunciar a la compra de carbó, per tal de no endeutar-se més i 

no perjudicar al seu subministrador.109 Però, s’ha de dir que l’Ajuntament també 

va realitzar esforços per solucionar aquesta deficiència, malgrat que les arques 

municipals estaven sota mínims.110 El benefici líquid de l’empresa en aquest 

exercici va ser de 124.766,70 pessetes; un 24 % menys que el de 1951, degut, 

entre d’altres factors, al descens del 4 % de les vendes de gas, i un 45 % menys que 

el benefici de 1949. El repartiment dels dividends es va realitzar amb el 

repartiment de les 625 accions que l’empresa posseïa en cartera després de 

l’anterior augment del capital.111 El Consell d’Administració va justificar la precària 

situació de l’empresa per l’elevat cost del carbó en fàbrica, i el seu poc rendiment 

pel dèbit de l’Ajuntament.112 

  

En la Memòria de l’exercici de 1953 es va fer una menció especial al treballador 

Juan López Mas, que va morir el 13 de febrer, i que era el degà dels empleats de la 

societat.113 Durant 46 anys va prestar els seus serveis, com a Tècnic encarregat dels 

Serveis exteriors, a Gas Reusense i que va participar, activament, com a Regidor a 

                                            
108

“(…) en 31 de Diciembre de 1951, era de 318.178’80 pesetas, habiendo aumentado en igual fecha de 1952 

a 323.968’62 pesetas, y si bien hay poca diferencia es la suficiente para demostrar que a pesar de las 

reducciones en el consumo y de las continuas gestiones que se han hecho, no tan solo no ha sido posible 

amortizar parte de la deuda anterior, si no que ésta, ha aumentado en 5.789’82 pesetas. (…)” Ídem. 
109

 AGN: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta del 25 de juny de 1952. Pàg.: 248. 
110

 Ídem: Acta de 31 de juliol de 1952. Pàg.: 251. 
111

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1952. 
112

 AGN: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta del 28 de setembre de 1952. Pàg.: 254. 
113

 El 1946, a Joan López Mas li va concedir, el Ministeri de Treball, la medalla al Mérit al Treball, essent 
regidor del municipi reusenc, per “(...) su larga actuación pública y privada al servicio de los intereses de la 

Ciudad y en la prestación personal de sus actividades en Gas Reusense (...)”. Era Regidor des del 1939, abans 
de la guerra militava a Renovación Española, partit polític monàrquic de tendència “alfonsina”. Ídem. Acta 
del 8 d’octubre de 1946. Pàg.: 125 i DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme. Pàg.: 332. 
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l’Ajuntament franquista.114 Després de fer-se ressò d’aquest esdeveniment 

luctuós, es va catalogar l’exercici com un any més de postguerra que comportava, 

des de l’any 1939, les mateixes dificultats dels anys anteriors: instal·lacions 

deficients, baix rendiment del carbó i alts costos de personal. Però ara s’afegia un 

increment en les despeses de transport del carbó en suprimir-se, de la fàbrica, 

l’apartador del ferrocarril, com a conseqüència de la nova doble via entre Reus i 

Tarragona.115  A més, l’empresa estudiava amb interès, des de feia anys, diferents 

projectes per a la renovació de les instal·lacions de la fàbrica, que no s’havien dut a 

terme perquè per culpa del seu l’elevat cost, i perquè cap dels projectes havia 

donat les garanties necessàries de rendiment que compensessin una despesa de 

gran envergadura, i esperaven que, durant l’exercici de 1954, un enginyer 

especialitzat en aquestes instal·lacions estudiés de prop, la millor solució que es 

podia adoptar. El futur de l’empresa depenia, en gran manera, de l’encert de la 

reforma dels forns verticals Glover West i de convertir-los en rendibles. A més del 

problema de la fabricació de gas, existia un altre de la mateixa envergadura, les 

pèrdues de la conducció subterrània, que tot i el seu control, havien arribat a ser 

d’un 19,7 % del gas emès. La fita dels dirigents de la societat era aconseguir un 

terme mig en la pèrdua entre un 8 i un 10 % que eren les que es produïen a les 

instal·lacions modernes. El nombre abonats va augmentar de manera poc 

destacable l’any 1953, tan sols en 10 abonats fins arribar als 3.016. Aquesta petita 

diferència també es va reflectir amb el gas facturat, que va augmentar només uns 

1.000 m3.116 Unes dades que reflectien, des de feia més d’una dècada, la 

continuïtat d’un creixement irrellevant en una indústria que estava immersa en un 

procés d’envelliment de les estructures de la empresa.  

                                            
114

 “(…) con el mayor interés, haciéndose acreedor al aprecio de directivos y empleados, y al que desde esta 

Memoria queremos recordar por sus excelentes virtudes.(…)” AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1953.  
115

 Ídem. 
116

 Ídem: El 1952 el gas facturat va ésser de 906.189 m
3 

i el 1953 de 907.622 m
3
. 
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Foto: Forns Glover West en funcionament a l’any 1954. 

 

L’enllumenat públic de gas estava en clar retrocés davant de l’elèctric i les queixes 

de Gas Reusense a l’Ajuntament, es van fer patents, perquè el va acusar de 

substituir l’enllumenat a gas sense previ avís, la qual cosa li va causar una pèrdua 

econòmica en baixar el consum. Per si aquest canvi tenia un caire eminentment 

econòmic, Gas Reusense, va fer notar la necessitat de reparar convenientment la 

instal·lació del gas metà, que era extret de la Depuradora municipal, per tal de 
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millorar el seu rendiment, de manera que es pogués aconseguir una major 

producció de metà que reduís el consum de gas per part de l’Ajuntament i així 

tindria la possibilitat de consumir amb menys despesa.117 Era un intent de 

conservar l’enllumenat públic de gas que encara restava a la ciutat. En aquest 

context, Gas Reusense va intentar aportar les noves tecnologies de la il·luminació 

pública a gas de la ciutat. A partir d’una experiència ja utilitzada a Barcelona, es va 

arribar a un acord amb l’ajuntament de Reus per instal·lar gas a pressió en les 

places d’Espanya i de Prim, que havia de millorar la seva lluminositat i demostrar 

les possibilitats del gas que, tot i ser un element antic, permetia diverses 

aplicacions i la seva modernització. L’any 1953, es va decidir el canvi i l’Ajuntament 

va acollir el projecte amb interès, va comprometre la seva participació en les 

despeses amb 75.000 pessetes.118 Aquestes bones intencions es van fer a pesar del 

deute de l’Ajuntament amb l’empresa, que a més en aquest exercici havia crescut 

tot i les promeses de liquidació.119 Aquest projecte va ser un últim intent 

tecnològic de no perdre definitivament la concessió de l’enllumenat públic, que 

l’any següent hauria de complir 100 anys.  

 

Els problemes de la societat van fer que els beneficis de 1953, baixessin respecte 

de l’any anterior. El rendiment de la producció va ser menor degut a una matèria 

primera de baixa qualitat i un marge inferior de benefici en la venda de gas, 

perquè hi va haver un l’elevat cost dels jornals, que va incidir en 0,52 pessetes el 

m3, un 30 % del seu preu de venda. Per solucionar aquestes dificultats es va 

reclamar que s’aprovessin les noves tarifes per el consum, que haurien d’anivellar 

les diferencies existents entre el cost de producció i el preu de venda. Els beneficis 

van baixar a 109.743,79 pessetes i es van repartir 20 pessetes per acció. Aquest 

mateix any es va aprovar una adaptació dels Estatuts socials de la companyia.120 

                                            
117

 AGN: Llibre d’actes 1933-1958. Acta del 7 de maig de 1953. Pàg.: 264-265. 
118

 Ídem: Acta de 24 de setembre de 1953. Pàgs.: 269-271. 
119

 AHT: Memoria de Gas Reusense de l’any 1953. 
120

 AGR: Llibre d’Actes Gas Reusense, 1953-1969. Tom I. Acta de 20 de desembre de 1953. Pàgs.: 1-9. 
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En aquest període de postguerra (1939-1954), els beneficis de la societat Gas 

Reusense es van veure influïts de forma directa pels problemes en la consecució de 

matèries primeres que van portar a la cancel·lació de la producció de gas per 

manca de carbó i a llogar la fàbrica a la companyia Carbones del Cadí, durant el 

període de 1943 a 1946. A partir del 1946, la fàbrica va tornar a mans de Gas 

Reusense i malgrat que, segons la gràfica anterior, hi van haver uns resultats 

econòmics acceptables durant els cinc anys següents, no es podia amagar que 

l’economia de la societat era precària i que els beneficis van ser insuficients per 

adequar les malmeses infraestructures de la societat. A més, la política estatal de 

quotes en les matèries primeres i el control de les divises no van permetre, encara 

que hagués existit la possibilitat econòmica per fer-ho, d’adquirir matèries 

primeres i tecnologia estrangera. A tot això, s’hi va afegir la morositat municipal, 

que a pesar de les promeses del consistori, no hi haver forma d’eliminar.121 

                                            
121

 En la reunió presidida per l’Alcade de Reus entre diferents regidors, l’Enginyer municipal i el Consell 
d’administració i el Director Tècnic de Gas Reusense s’acordà verbalment que: “(...) con el fin de anticipar en 

lo posible el pago de las cantidades adeudadas por el Ayuntamiento, la Empresa Gas Reusense SA, tendrá 

preferencia sobre cualquier otro acreedor del Municipio al efectuar éste repartos de fondos. Solamente 

tendrán prioridad ante Gas Reusense SA, las facturas de pequeños industriales que importen poca cantidad 
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16.3.2. El Centenari de Gas Reusense: entre el record i la 

desil·lusió. 

 

Amb tota solemnitat, l’any 1954 es va celebrar, el centenari de l’empresa Gas 

Reusense, sota la presidència de Jaume Gilabert i Padreny. Una empresa totalment 

consolidada a la ciutat i dins del mercat energètic local. En aquests 100 anys de 

vida, van ser 16 els presidents de la societat gasista de Reus.122 Els actes centrals123 

de la commemoració del Centenari, es van celebrar el 27 d’octubre amb una 

nombrosa assistència de representants del món de la indústria energètica, 

especialment relacionats amb el gas, del món comercial i urbà reusenc entre altres 

autoritats.124 En els parlaments de l’acte es ressaltà l’arrelament que l’empresa 

tenia a la ciutat i entre altres fàbriques del mateix ram. Es va destacar el fet, que 

amb motiu del Centenari i dins de les festes celebrades a Reus al mes d’octubre, de 

la instal·lació de la il·luminació de gas a pressió en les places de Espanya –

Mercadal– i Prim.125 Un sistema d’il·luminació, era la segona ciutat espanyola que 

l’aplicava, que havia de competir amb l’electricitat i que demostrava la modernitat, 

                                                                                                                                    
y los organismos como Hacienda y Banco de Crédito Local. (...)” AGN: Llibre d’Actes Gas Reusense 1933-

1958. Acta de 24 de setembre de 1953. Pàg.: 269. 
122

 Veure Annex Relació dels Presidents de la Societat Gas Reusense. 
123

 S’iniciaren a les 10,30 hores amb una reunió en la fàbrica del Grup de Fabricants de Gas de Catalunya. A 
les 11 hores, missa solemne en la Prioral de Sant Pere, a les 12 hores col·locació de les fotografies de les 
persones que havien estat Presidents de la societat i que ja havien mort. A continuació, es realitzà una visita 
a la fàbrica a on s’obsequiaria, als assistents, amb un vi d’honor. A les 14 hores, s’oferí un banquet, en el 
Saló “El Círculo” a les autoritats i als fabricants de gas que van assistir i un altre als empleats de l’empresa. El 
dia 28, a l’església de Sant Pere, es celebrà una missa en sufragi dels empleats, directius i accionistes de la 
l’empresa que havien mort. AGN: Llibre d’Actes Gas Reusense 1933-1958. Acta de 7 d’octubre de 1954. 
Pàg.: 287-288. 
124

 Assistirien Daniel Suárez Candeira, Cap Nacional del Sindicat d’Aigua, Gas i Electricitat i representants de 
l’Alcaldia, de diverses entitats de Reus, així com el Sr. Ortega, Cap del Servei Provincial d’Electricitat; 
Marquet, Rosich i Falgueras de La Catalana de Gas i Electricitat, de Barcelona; Alonso de Cia. Espanyola 
d’Electricitat i Gas Lebón; Francesc Montagut de la Societat de Fluid Elèctric; Víctor Merelo de Gas 
Tarraconense; Josep Rovira de la fàbrica de Valls; i altres representants de fàbriques de Gas de Catalunya, 
així com accionistes. Es van rebre cartes i telegrames de Ricard Margarit, Director Gerent de Catalana de 
Gas; de José Valdés, Sub-director de Gas Madrid,... Ídem: Acta de 11 de novembre de 1954. Pàgs.: 290-295. 
125

 “(…) habiéndose logrado un gran mejoramiento en la luminosidad de dichas céntricas plazas, lo que viene 

a demostrar que el Gas, a pesar de su antigüedad se va adaptando a las creaciones modernas pudiéndose 

lograr iluminaciones que compiten ventajosamente con los más modernos sistemas. AHT: Memòria de  

Gas Reusense de l’any 1954.  
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degut a la seva evolució tecnològica, que tenia l’antiga empresa reusenca:126 “(...) 

Al igual que la Ciudad de Reus fue la segunda de España donde se constituyó una 

Empresa para explotar la fabricación de gas, ha sido también ahora después de 

Barcelona la segunda población española que ha instalado en la vía pública el gas 

a presión. Ello ha de servirnos de acicate para emprender nuevas reformas que 

redunden en beneficio de nuestra querida ciudad y de la empresa en particular, 

pues si bien en la actualidad no es lo floreciente económicamente que ha sido en 

otras ocasiones, no desfallecemos en nuestro empeño de dotar a la fábrica de 

cuantos elementos sea preciso para que, a no tardar, podamos darle un importante 

impulso aumentando la capacidad y calidad de la producción. (...)”  El 17 d’octubre, 

s’inaugurà, amb èxit, l’enllumenat de gas a pressió.127 Durant el Centenari es van 

realitzar actes que miressin al passat i al futur. El passat es va reflectir a l’opuscle 

Gas Reusense, SA, 1854-1954, on es descrivien els trets bàsics del 

desenvolupament de l’entitat durant el seu segle d’existència. El gest per 

simbolitzar el futur es va realitzar, tot fent coincidir l’inici de la reforma dels forns 

Glover West que havien de repercutir, això era el que es pensava, decisivament en 

un augment del rendiment econòmic de la producció i en les possibilitats 

d’ampliació de l’empresa.128  

 

El Balanç de l’exercici de l’any del Centenari, es va veure influït negativament per 

diversos treballs d’adequació de la fàbrica: reparació d’un gasòmetre i la reparació 

del gasogen Tully. Però aquesta causa, no va ser l’única que va catalogar l’any com 

difícil perquè a causa d’una agressiva pujada del cost de la vida, es va autoritzar a 

un sensible augment dels salaris dels treballadors de la fàbrica, que va produir un 

desequilibri entre el cost i la venda de gas. Però el fet que el mes de juliol 

s’autoritzés un augment del preu de la facturació del m3 de gas i que la producció 

                                            
126

 L’afirmació de ser la segona empresa de gas constituïda a Espanya va ser una exageració, però si es cert 
que va ser la segona de Catalunya en tenir una activitat regular, lluny d’esser una experiència esporàdica.  
Ídem. 
127

 AGN: Llibre d’Actes Gas Reusense 1933-1958. Acta de 7 d’octubre de 1954. Pàg.: 288-289. 
128

 Ídem. Acta de 11 de novembre de 1954. Pàg.: 290-291. 



16. De la postguerra al Centenari: la lluita d’una empresa de gas per adaptar-se a temps difícils. Pàgina 951 

 

s’incrementés més d’un 10 %, van pal·liar el caràcter negatiu del compte de 

resultats.129 El descens de les fuites de gas, d’un 35 %, respecte l’any 1951, també 

va col·laborar en el caràcter positiu dels beneficis.130 S’aconseguí un exercici amb 

un benefici de 114.275,47 pessetes, escàs si tenim en compte que a mitjans d’any 

hi hagué un augment del 25 % de les tarifes del gas, respecte a les establertes l’any 

1951, de manera que el preu del m3 va passar de les les 1,79 a les 2,24 pessetes.131 

 
Foto AGN: Acte del centenari de la societat a l’any 1954. Al fons els forns Glover –West. 

                                            
129

 El cost del personal va ser de 290.581,26 pessetes. La producció el 1953 va ser de 907.622 m
3
 mentre 

que el 1954 fou de 1.002.199 m
3
. AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1954. 

130
 Les pèrdues de gas per fuites de la xarxa van ser del 23 % el 1951, de 19,7 % el 1953 i de 14,7 % el 1954. 

AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1953-1969. Volum I. Acta de 16 d’abril de 1955. Pàg.: 16. 
131

 AGN: Llibre d’Actes Gas Reusense 1933-1958. Acta de 11 d’agost de 1954. Pàg.: 283-284. 
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Les Memòries de Joan Busquets Crusat aporten una interessant visió personal de la 

vida interior de Gas Reusense en l’època posterior a la Guerra Civil. Aquí 

s’aplicaran com el resum del període del 1939-1954.132  Segons aquestes 

Memòries; Gas Reusense en el període posterior a la Guerra Civil estava 

pràcticament en liquidació: “(...)  ja que els forns va ser bombardejats pels 

Nacionals en les seves incursions a Reus amb la finalitat principal de destruir el 

camp d’aviació(...)”. Busquets narra com es va realitzar un estudi de la situació 

econòmica de l’empresa, on es va recomanar una ampliació important de capital 

per tal d’evitar tancar les portes de la fàbrica, però els principals accionistes no 

volien perquè preferiren vendre les accions. Així els accionistes Casagualda, 

Iglèsies i Piñol van liquidar les seves accions i a la Junta només van quedar Jaume 

Gilabert i Joan Busquets. L’oferta de compra de les accions era molt interessant, 

perquè es pagaven, en aquells moments, un preu molt superior al seu valor 

nominal però inferior al valor real de la fàbrica, tot i que hagués patit les seqüeles 

de la guerra. Busquets va deduir que es tractava d’una operació d’especulació; 

pensava que la intenció, en lloc de refer la fàbrica, era la de desmantellar-la, 

vendre els forns i la resta d’instal·lacions com a ferralla que, aleshores, es pagava 

prou bé i després especular amb uns terrenys molt ben situats i que en aquell 

moment es podia considerar que ja estaven dintre del nucli urbà de Reus.133 Era un 

bon negoci, sense córrer els riscos d’una inversió en temps difícils. Es necessitava 

la col·laboració i aportació de persones interessades en la continuïtat de la fàbrica 

perquè vendre-la significava deixar Reus sense gas. Era difícil trobar gent 

predisposada a invertir en un negoci, pràcticament, en liquidació però va ser 

                                            
132

 Conseller Delegat de Gas Reusense des de 1947 però lligat a l’empresa d’una manera directa, a petició 
de la Junta de Govern de Gas Reusense, des del 1939. Va ser anomenat Vice-president Nacional de la Secció 
Econòmica del Sindicat de l’Aigua, Gas i Electricitat a Madrid, més tard va estar escollit President de les 
petites fàbriques catalanes, grup en el que estaven integrades les de Manresa, Figueres, Vendrell, Vic, 
Vilanova, Vilafranca, Sitges, Tarragona i Lleida. BUSQUETS CRUSAT, Joan: Breu història d’una vida. 1902-

1982. Arts Gràfiques Rabassa. Reus, 1983. Pàg.: 167-170. 
133

 Quan la construcció de la fàbrica el 1854 aquests terrenys estaven considerats com a situats fora del 
nucli urbà, que era una de les condicions imprescindibles per a les indústries d’aquests tipus.  
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possible i el carbó i altres matèries primeres de menor qualitat van continuar 

destil·lant gas. 

 

Els col·laboradors de Busquets, que van ajudar a rescatar la fàbrica de l’oblit, van 

adquirir entre 200 i 300 accions de 500 pessetes cadascuna i van constituir una 

nova Junta de Govern de Gas Reusense.134 Van caldre altres mesures per retornar 

la fàbrica a la seva activitat habitual i rescatar-la de la ruïna.135 S’elegí un Director 

Tècnic, Zenón Ballart, per tal de respondre davant les necessitats d’una fàbrica que 

tenia deficiències greus; es necessitava una persona que amb pocs recursos posés 

la fàbrica en marxa, amb el màxim rendiment possible. A pesar de la greu situació 

econòmica de la societat, es van efectuar, sense noves aportacions dels 

accionistes, millores a la fàbrica i a la xarxa de distribució, de tal forma que es va 

construir un forn nou, es van solucionar part de les fuites de la canonada, es va 

ampliar la xarxa de gas i es va aconseguir un millor servei. Però aquestes mesures 

no van ser suficients, la situació s’agreujava per la manca de subministrament de 

carbó. Les repetides súpliques al Ministeri d’Indústria no van tenir gaire efecte. 

Però alguna cosa va canviar quan Busquets, degut a la seva influència en el món de 

la Indústria i gràcies a l’ajuda de  Lluís Marquet, Director de La Catalana de Gas, va 

ser nomenat Vice-president Nacional de la Secció Econòmica del Sindicat de 

l’Aigua, Gas i Electricitat de Madrid i comissionat, conjuntament amb els 

                                            
134

 “(...) L’aportació de cadascun dels components va ésser de 200 accions a 500 pessetes, 100.000 pessetes; 

a excepció de la dels Vilella que fou de 300 accions, 150.000. Per la meva part, i per estímul d’aquells a qui 

ho vaig proposar, vaig comprar la mateixa quantitat que ells, a més de les moltes que ja tenia. 

El Consell d’Administració que es va constituir d’acord amb la meva proposta, va ésser: el Vocal de la Junta 

de major edat, senyor Jaume Gilabert, com a President; Ramon Vilella, com a Vice-President; Antoni Aluja, 

Secretari; Salvador Salvadó, Lluís Grau i Joan Vilella, Vocals; jo vaig quedar-me de Conseller Delegat amb 

totes les facultats del Consell.(...)”  BUSQUETS CRUSAT, Joan: Breu història d’una vida. 1902-1982. Pàg.: 168. 
135

 “(…) Hi havia escapaments de gas pertot arreu, car, independentment de moltes clivelles, s’havia de tenir 

en compte que les instal·lacions dels forns i tuberies subterrànies dataven d’uns 100 anys endarrera; a més 

la connexió que hi havia per a la utilització de llenyes i altres productes, a falta de carbó, fou totalment 

destructiva. De forma que la primera providència fou la de contractar un enginyer o un perit químic perquè 

es fes càrrec de la fàbrica, en qualitat de Director. (…)” Ídem. 
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responsables de les fàbriques de Barcelona i Madrid, per a les entrevistes amb el 

Ministeri respecte l’assumpte del carbó de totes les fàbriques d’Espanya.136  

 

Segons Joan Busquets, l’any 1942, un altre important competidor del gas ciutat, 

especialment en els usos domèstics, estava a punt per ser comercialitzat, el gas 

butà. A Busquets el preocupà aquesta nova competència i va considerar oportú 

que totes les fàbriques de gas d’Espanya el pugessin comercialitzar.137 Era una 

estratègia similar a l’adoptada per algunes societats de gas davant l’aparició de 

l’electricitat. El 23 de febrer del 1954, amb altres fàbriques de gas d’Espanya, va 

elevar un escrit al Ministeri d’Indústria per a la formació d’una empresa dedicada a 

la distribució i venda de gasos liquats del petroli – butà i propà – es va considerar 

important que les empreses de gas participessin en la distribució a les seves zones 

                                            
136

 La Indústria Juan Busquets Crusat, SA, -JUBUS- creada el 1924, va ser pionera en la fabricació i disseny de 
maquinària per fruits secs, adaptant-se posteriorment a l’evolució dels mercats amb la seva introducció en 
els sectors de la maquinària per cereals i lleguminoses, i sobre tot, en els àmbits de la neteja, selecció i 
calibrat. Uns dels promotors i accionista de la fàbrica de gas a Lleida. Personatge integrat a la vida reusenca 
intervingué en diferents entitats locals; del 1934 al 1942 fou president del Reus Deportiu i el 1963 President 
del Consell d’Administració de l’Institut Pere Mata. Va morir a Reus l’any 1997. Diverses fonts locals. 
137

 “(...) Recordo una de les meves entrevistes amb el Gerent de “Catalana de Gas i Electricitat” de 

Barcelona, aleshores el senyor Margarit –era per l’any 1942- (...) Vaig entrar al seu despatx acompanyat del 

senyor Marquet, Director General de la Companya. En una d’aquelles entrevistes que celebràvem a 

Barcelona de tant en tant, per afinitat industrial i canvi d’impressions (més ben dit, per recollir consells 

d’aquest senyor tan experimentat), vàrem entrar a parlar de l’assumpte del gas butà, combustible sobre el 

qual es començava a comentar que el Govern projectava iniciar l’explotació comercial i convertir-lo en un 

monopoli com el de Campsa. Al senyor Margarit li vaig dir amistosament que jo ho considerava un assumpte 

de la major transcendència i que creia que podia afectar d’una forma directa totes les fàbriques de gas i 

que, per tant, valdria la pena de fer un estudi exhaustiu de les seves possibles repercussions. No hi ha dubte 

que aquell suggeriment meu el va sorprendre i va reaccionar dient-me amb certa indiferència que el butà 

mai no fóra competència per a les fàbriques de gas que feien el subministrament còmode i directe a domicili. 

Però, jove i poc experimentat en la matèria, vaig creure oportú fer consideracions sobre l’assumpte, dient-li 

que possiblement no podria tenir molta importància en les ciutats on existia una fàbrica, però que les 

fàbriques no podien fer el subministrament als centres rurals. Em vaig permetre dir-li també, que 

considerava un moment oportú per a procurar que totes les fàbriques d’Espanya hi tinguessin participació 

(encara que fos a base de constituir societats filials) d’acord amb la importància de cada una, això vol dir 

que la Catalana, la primera d’Espanya, hi podria tenir una forta participació. Va contestar-me que no ho 

considerava convenient. 

No dubto que en aquells moments, per la influència de Catalana a Madrid, s’hauria pogut aconseguir. Res 

no es va fer, però després em deia l’amic Marquet que el senyor Margarit més d’una vegada va recordar-li 

tot el meu suggeriment i visió de l’assumpte, lamentant la falta d’atenció que hi havia prestat. 

Per la meva part, i com que tenia confiança en l’assumpte, en el moment en què el Ministeri va començar a 

posar-ho en marxa, com que estava ben situat a Madrid vaig iniciar seguidament les converses amb el 

Delegat del Govern fins a aconseguir la Delegació de Reus i Comarca per a la nostra fàbrica que era la que 

feia la distribució; després aquesta es va traspassar a Butan Reus, quan la nostra fàbrica va traspassar les 
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respectives. En les visites, que posteriorment es realitzaren, al Ministeri d’Indústria 

i al Director General del Departament, s’exposà la difícil situació econòmica de les 

empreses de gas i la necessitat de trobar solucions urgents per tal d’evitar la ruïna 

de moltes fàbriques -15 estaven aturades i d’altres corrien el risc de tancament -. 

Posteriorment, Gas Reusense obtingué, de l’Empresa Butano SA, el títol de 

distribuïdor oficial per a la zona, i va alternar la seva distribució – mitjançant el 

repartiment de botelles de butà i de propà – amb el gas ciutat per canalització.138 

 

El període entre 1939 i 1954, es pot considerar com el de l’esforç titànic i el de la 

perseverança d’una sèrie de personatges i institucions que van fer tot el possible 

per salvar una indústria energètica malferida després de la Guerra Civil, i que va 

lluitar per la supervivència enmig d’una Espanya en què l’ideal econòmic i 

industrial era l’autarquia, que patia d’un autisme sever per la manca d’interacció 

econòmica i social interna i externa. A la fi, la indústria reusenca va semblar 

reviscolar d’una manera lenta i tímida, però amb greus mancances, que la situaven 

a la vora de la fallida. Al ressorgiment gradual de l’empresa, també va contribuir la 

demanda de gas que, des de sempre, havia gaudit de la confiança dels 

consumidors domèstics i industrials que el veien com una energia còmode, versàtil 

i de qualitat. Una vegada recuperada, amb dificultats, la producció i la distribució 

de gas, calia una millora tècnica de tot allò que l’envoltava, que el fes més rendible 

i competitiu, perquè l’avenç de la tecnologia elèctrica i l’aparició d’altres energies, 

que s’havien de convertir en nous competidors, feien que el futur del gas destil·lat 

de l’hulla fos incert.139 

 

 

 

                                                                                                                                    
accions a la Catalana de Barcelona (...)”. BUSQUETS CRUSAT, Joan: Breu història d’una vida. 1902-1982. 

Pàg.: 169-170. 
138

 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985, Pàg.: 29 i 31. 
139

 Fins el 1955 no es superaria la producció diària del 1936 que era de 3.383 m
3
. El 1955 va ser de 3.458 m

3
. 

Mentre que el 1954 encara era de 2.746 m
3
. AHT: Memóries de Gas Reusense dels anys 1954 i 1955.  
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17. L’ÚLTIM TRAJECTE. LA FI D’UNA AVENTURA TECNOLÒGICA LOCAL. 

(1955-1969) 

17.1. Estabilització i desenvolupament de l’economia catalana i 

espanyola. 

 

L’any 1950 encara no s’havien recuperat els nivells econòmics de 1935 i la 

indústria alimentaria no va recuperar aquest nivell fins els anys 60. Va existir, des 

de l’estat, una preferència pel desenvolupament de la indústria pesada. Durant els 

anys 40, es va passar per una economia autàrquica, que s’ha denominat “la nit de 

la industrialització espanyola” i no tant pels efectes de la guerra sinó per la 

ineficàcia i la corrupció. Es va introduir la figura d’indústries d’interès nacional, es 

rebutjà la inversió estrangera i va créixer el tracte de favor a empresaris addictes al 

règim franquista. L’INI es va voler anomenar, en un primer moment, Instituto 

Nacional de Autarquia, desprès d’Indústria, era una copia de l’IRI de Mussolini: va 

crear 40 societats de capital públic amb participacions al capital privat: tot 

l’automòbil, el 75 % de fertilitzants, 50 % d’alumini, 25 % de refinament de petroli, 

17 % de tèxtils, naval i energia elèctrica, S’encomanà a ENCASO (Empresa Nacional 

Calvo Sotelo) la tasca de produir combustibles amb matèries primeres nacionals 

com pissarres i lignits i que es va convertir en un fracàs rotund. La dependència 

tecnològica d’Alemanya i d’Itàlia es va trencar l’any 1945, quan van perdre la 2a 

Guerra Mundial. La indústria es trobava al límit de l’abisme, perquè els escassos 

recursos s’assignaven d’una manera gens eficaç i arbitrària i perquè les indústries 

creixien sense una disciplina de costos ni de competitivitat tecnològica, aquest fet 

va comportar que el marasme industrial s’arrossegués durant les dècades 

posteriors. El sistema autàrquic d’economia, de capitalisme corporatiu, va 

fracassar i molts índexs econòmics, com el dels salaris, no es van recuperar, fins 

ben entrada la dècada dels anys 50. 1  

                                            
1
 MARTÍNEZ J.A. (coord.): Historia de España siglo XX, 1939-1996. Parts 5a. i 6à. de OTERO L. E. Ed. Càtedra. 

Edició 1999.  
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L’arribada de capital americà a traves del Plan Marsall, com a conseqüència de la 

guerra freda, va revitalitzar la desfeta economia espanyola. Importants sumes de 

diners americans van arribar mentre que, a partir de l’any 1950, es van normalitzar 

les relacions diplomàtiques.2 Aquest fet va ser la base primordial per al creixement 

econòmic. A partir d’aquest moment, van començar reformes tímides del 

franquisme i la Dictadura es va comprometre amb un pla de liberalització, que va 

incloure l’estabilització de la pesseta, la liberalització del comerç i el 

desmantellament de l’intervencionisme. El protagonisme de la recuperació dels 

anys 50, va recaure en la indústria amb un creixement del 8 % anual, amb les 

químiques, l’energia i la siderúrgia al capdavant. En aquesta dècada es va reiniciar 

el mercat lliure, la industrialització i l’èxode rural a les ciutats, però no serà fins 

l’any 1960 que el PIB no va aconseguir el nivell de 1935. Les relacions exteriors 

també van canviar, la qual cosa beneficiaria ràpidament a l’economia, de manera 

que, el 1950, l’ONU va aixecar el bloqueig, decidit l’any 1946, i van arribar a l’estat 

espanyol ambaixadors democràtics; després, l’any 1953 s’arribà a acords amb 

EEUU i es va signar un Concordat amb el Vaticà. El 14 de desembre de 1955, es va 

acceptar l’ingrés de d’Espanya a l’ONU, la qual cosa va permetre superar els anys 

més crítics de la supervivència de la dictadura.3 Malgrat tot, l’economia espanyola i 

catalana van tardar alguns anys en alliberar-se del llast polític i social que van 

comportar la poca capacitat de consum intern, el descens dels salaris, el malestar 

creixent obrer i social, el deute exterior i el pagament de les hipoteques de la 

guerra. La realitat encara era de submissió de la classe obrera, tant al camp com a 

                                            
2
 El 1949 un crèdit de 25 milions de dòlars del Nacional City Bank per a comprar aliments, altre crèdit de 

62,5 milions el 1950. Més ajudes en 1951 i 1952. El 23 de setembre de 1953 es celebrà amb EEUU un pacte 
de defensa i ajuda mútua que significaren uns 1.523 milions fins el 1963, a canvi de bases militars. Ídem. 
3
 BAHAMONDE MAGRO, Ángel; OTERO CARVAJAL, Luis Enrique: Historia de España. 

http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/historia%20spain.htm 
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la ciutat mitjançant la repressió, el racionament i la fam. Aquesta realitat s’ha 

qualificat de dictadura de la burgesia per el sable o despotisme modern.4 

 

L’any 1957, la sensació de bancarrota, d’asfíxia autàrquica, d’esgotament de les 

reserves, de dèficit en la balança de pagaments, d’inflació,... creaven un malestar 

social, més o menys, general. S’havia de canviar el rumb d’una economia 

endormiscada en els braços de la crisis. El Plan de Estabilitzación de l’any 1959, 

afavorit pel Fons Monetari Internacional, encaminà a l’estat espanyol envers la 

liberalització econòmica i el creixement econòmic. A partir d’aquest moment es 

van incrementar els ingressos a Hisenda pels impostos indirectes, va establir la 

llibertat de comerç, va aparèixer la Ley de Convenios Colectivos amb protagonisme 

sindical, l’estat es va adherir a l’Organització per a la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmics –OCDE-, al Fons Monetari Internacional –FMI- i al 

Banc Mundial, els capitals estrangers gaudirien de llibertat per ser invertits en el 

territori espanyol, i, en especial, la llibertat de moviment per a la mà d’obra que va 

permetre el moviment migratori més important de la història espanyola: 5 milions 

de persones provinents, bàsicament, del món rural van emigrar a la recerca d’un 

treball a l’estranger o a les zones més industrialitzades de la península Ibèrica. A 

més, era el temps de Los Planes de Desarrollo.5  

 

Es va produir un notable creixement econòmic, que la propaganda de la Dictadura 

anomenà los años del desarrollo o el milagro español. Era l’Espanya del “sis-cents”, 

de l’emigrant i del turisme. El creixement es va deure, principalment, a la 

conjuntura expansiva europea que es va sobreposar extraordinàriament als 

terribles efectes de la 2a Guerra Mundial. Els Plans de Desenvolupament, també, 

van crear un estat d’eufòria degut als efectes d’un sistema de neoproteccionisme 

                                            
4
 GINER, Salvador: Absolutismo despótico y dominación de clase: el caso de España. Quaderns de “Ruedo 

Ibérico” , núm.: 43-45. París, 1975. Pàg.: 83-104.  
5
  Los Planes de Desarrollo proposats per ministres del Opus, de 1964 a 1973. MARTÍNEZ J.A. (coord.): 

Historia de España, siglo XX, 1939-1996. 
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amb crèdits, ajudes, subsidis, aranzels i l’INI com a benefactor de les fracassades 

empreses privades.6 El període dels anys 1950 - 1973 es podria definir com un 

període de canvis socioeconòmics, en molts aspectes, de caràcter radical. Es la fi 

de l’agricultura tradicional, una reorganització demogràfica que va comportar un 

procés d’urbanització de la societat, la industrialització definitiva i l’enlairament 

del sector dels serveis. Va ser un nou impuls de modernització amb una presència 

decisiva del capital estranger que va internacionalitzar la economia. Durant la 

dècada dels anys 60, la indústria espanyola i, en especial, la catalana, s’alliberarien 

per fi de la cotilla de l’autarquia i la tirania de les quotes. 

 

La indústria catalana va patir les conseqüències de la postguerra d’una manera 

diferent a la d’altres zones Espanya. La Dictadura intentaria trencar el teixit 

econòmic de Catalunya i, moltes, de les empreses catalanes van ser discriminades 

en la distribució de matèries primeres i en la distribució energètica.7 Es va tractar 

de deslocalitzar de Catalunya, d’una manera forçosa les noves empreses i que les 

empreses actives fixessin la seva seu social a Madrid. L’any 1940, s’havia tancat el 

Mercat Lliure de Valors. La banca espanyola va absorbir els bancs catalans i va 

influir en els centres de decisió de l’economia catalana. A partir de la dècada dels 

anys 60, l’economia i la societat catalanes viuen una transformació en profunditat, 

a partir de la promulgació del Pla d’Estabilització. Catalunya va viure un creixement 

econòmic sense precedents. La consolidació de la diversificació industrial va 

convertir la indústria catalana en el principal proveïdor de bens de consum pel 

mercat espanyol. L’expansió es realitzà sense planificació ni control democràtic 

sobre la economia. 

 

                                            
6
 Ídem. 

7
“(...) Sin embargo, el consumo por abonado no da idea de la importancia de una fábrica, siendo 

verdaderamente interesante el consumo específico anual por habitante, en el cual, como puede observarse 
en el anterior cuadro, se halla en primer lugar Barcelona, con 71,3 m.

3
, a pesar de que por falta de carbón el 

servicio es restringido, cosa que no sucede en Madrid. (...)” VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas 
en España... 
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En aquesta època, les llars van experimentar canvis importants. Es van substituir 

les cuines de carbó per cuines de butà o de gas ciutat. Les bombones de butà i el 

gas ciutat es van consolidar com els combustibles preferits per a la calefacció, i van 

substituir progressivament a les de petroli i les de carbó. Les llars catalanes van 

començar la transició de l’autarquia a la societat de consum, com a símbols d’un 

nou poder adquisitiu. Aquesta gran demanda insatisfeta del mercat interior va 

ajudar, en gran mesura, al creixement industrial.8 La bonança econòmica catalana 

va generar un corrent migratori cap a Catalunya, necessitada de mà d’obra per 

consolidar la nova revolució industrial. En la dècada dels anys 60, Catalunya va 

rebre a més de 800.000 immigrants procedents d’altres regions espanyoles,que es 

van integrar amb rapidesa a la societat catalana i es van convertir, com no havia de 

ser d’una altra manera, en nous catalans i, el que més interessava a indústries com 

Gas Reusense, en nous consumidors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 BAHAMONDE MAGRO, Ángel; OTERO CARVAJAL, Luis Enrique: Historia de España. 

http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/historia%20spain.htm 
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17.1.1  Reus dins de l’escenari del creixement industrial català. 

 
Foto CIMIR: Vista aèria de Reus al voltant de l’any 1960. El barri Fortuny en primer pla. 

 

L’evolució de la població reusenca durant els 20 anys que van des del 1950 al 1970 

va ser molt positiva, sense arribar als increments que es van donar a Barcelona i a 

la seva àrea metropolitana. El creixement de la població, a Reus, va ser d’un  64 %  

fruit, sobretot, de la immigració i d’una política natalista des de l’estat. A la ciutat 

de Tarragona, aquest increment va ser molt important perquè es va arribar a 

duplicar la població.  Es tracta d’un increment poblacional, al Camp de Tarragona, 

sense comparació en el temps, generat per les favorables perspectives 

econòmiques fruit del procés d’industrialització del territori. Al mateix temps 
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aquest espectacular augment de la població va incidir de forma directa en 

l’economia d’aquestes ciutats.9 

 

Durant les dècades dels anys 50 i 60, la indústria era sobretot de caràcter local que 

destinava la seva producció, bàsicament al consum intern. Aquest va ser el cas de 

Gas Reusense. El camp d’acció de les indústries, quan a la distribució de la seva 

producció, es va ampliar a finals dels 60. A Reus, durant la postguerra s’havien 

instal·lat petites i mitjanes empreses amb una gran diversificació: producció de 

maquinària agrícola, de pells, de teixits, de farina o d’electrodomèstics. L’any 1960, 

el tèxtil era encara la primera branca industrial de Catalunya, però durant els anys 

següents, tant a Reus com a Catalunya, va perdre terreny. En aquests anys 60, es 

va iniciar també el boom de la construcció durant el període desarrollista, perquè 

es va veure beneficiat per un augment de la renda. Així a Reus, com a d’altres 

indrets, l’allau d’immigrants que van aconseguir el suficient poder adquisitiu per 

accedir a la compra d’un pis, van reforçar molt la demanda.10 L’increment 

poblacional i el creixement del sector immobiliari van tenir un efecte directe per a 

les societats de gas, perquè suposava un augment proporcional del potencial de 

nous abonats i del consum. Però a Reus, aquest procés no es va poder aprofitar 

adequadament. Des de 1940 fins el 1963, s’havien construït 4.122 nous habitatges, 

i en aquest últim any hi havia en construcció 745 i en projecte 2.800 habitatges 

més. L’any 1963, Reus tenia 43.676 habitants i 11.260 habitatges.11 Des de 1859 

                                            
9
 DEL AMO BENITO, Roberto: Transformaciones económicas y cambios sociodemográficos en el espacio de 

conurbación Tarragona-Reus (1960-1996). Tesis Doctoral del Departament de Història i Geografia. 
Universitat Rovira i Virgili. Any 2003. Pàgs.: 273 i 277 i HARO ENCINAS, Jesús A.: La Rosa custodiada. 
Participación ciudadana y gestión pública en Reus, 1999 – 2003. Tesis Doctoral del Departament de 
Antropologia, Filosofia i Treball Social. Universitat Rovira i Virgili. Any 2003. Pàg.: 240. 
10

 ANGUERA i NOLLA, Pere, cood.: Història General de Reus. Una societat en ebullició 1800-1923. Volum III. 
Ajuntament de Reus, 2003. Pàg.: 397-401. 
11

 AHCR: Plan de promoción obrera. Informe y estadística industrial. Any 1963. 
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fins al 1963, el balanç entre la creació i enderroc d’habitatges va ser positiu en uns 

4.000 habitatges.12  
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Any Reus Tarragona Valls 
1950 35.950 35.648 11.650 
1960 41.044 43.519 11.886 
1970 59.095 78.238 15.091 

 
Josep Banús i Sans, autor de l’opuscle sobre el Centenari de Gas Reusense, ens 

ofereix una visió optimista del Reus de l’any 1958, a les pàgines del Diario Español 

de Tarragona.13 Com no podia ser d’altra manera dins d’un estat dictatorial que 

controlava els mitjans de comunicació, es tracta d’una versió esbiaixada que 

d’haver estat completament certa, hauria esperonat a Gas Reusense com mai, 

perquè definia una expansió de la nova construcció sense precedents i, per tant, 

del mercat energètic: “(...) Reus respira el ambiente optimista de sus mejores días. 

(...) Reus después de 100 años se veía prolongado y ensanchado por sus cuatro 

costados. Se ha edificado ahora como nunca se había hecho. En estos días de la 
                                            
12

 Els edificis i fogars, l’any 1859, eren 3.560, però el nombre d’habitatges superior si tenim en compte que 
havia edificis amb diversos habitatges. Així podríem dir que el total d’habitatges s’aproximaven als 7.500.  
Ídem i Estadístiques generals sobre població, professions, activitats i serveis públics, 1801-1870. 
13

 Diario Español de Tarragona. Article dins la secció Carnet Reusense del 1 de juliol de 1958. 
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fiesta mayor bueno es pasar balance de lo que se ha trabajado. No solo el Barrio 

Fortuny, sino una serie de grandes edificaciones de importancia se han alzado. El 

rascacielos de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros; el grandioso edificio del 

Banco de Bilbao; el colegio residencia de Nuestra Señora del Rosario; la Modélica 

Casa de Caridad; el cuartel de la Base Aérea de Reus; los dos edificios suntuosos del 

Ejército del Aire; la inacabada Casa Bloque; la restauración del Santuario de 

Nuestra Señora del Misericordia; las importantes obras de adaptación de los 

locales Cooperativa de Avicultura; la construcción de importantes fábricas y 

granjas; y un amplio plan de obras municipales en avenidas públicas son testimonio 

a la vista de todos de la realidad actual. (...)” 

 

Com ens indica aquesta crònica, els anys 60 dels segle XX van significar per a Reus, 

una veritable revifalla econòmica de la ciutat. Reus era la capital nacional del 

mercat avícola i proporcionava el 30 % de la producció espanyola. Un procés que 

va començar l’any 1921 i que va tenir una gran expansió a partir de 1945, quan es 

va crear la Cooperativa Comarcal d’Avicultura. La modernització de l’agricultura es 

va fer visible a partir del 1960, mentre que l’activitat del treball va créixer de 

manera espectacular degut a un increment dels rendiments i la introducció de 

noves tècniques. Reus des de sempre havia tingut una merescuda fama de plaça 

comercial, de comerç a l’engròs i de múltiples petites i mitjanes botigues, capital 

econòmica dotada d’un ampli rerepaís. En la dècada dels seixanta i d’acord amb els 

antecedents històrics, l’activitat comercial continuà com a mercat de concentració 

i redistribució del comerç de l’oli, dels fruits secs, de cereals, de lleguminoses, de 

farines, de verdures, de fruites i de productes de l’avicultura. En la segona etapa 

del franquisme, caracteritzada pel desenvolupament econòmic, es va produir un 

inici de terciarització amb el creixement de serveis diversos: restauració, 

hostaleria, educació, sanitat, serveis domèstics, etc. A més es va incrementar 

l’activitat turística i es van canviar les pautes de consum de les persones. El sistema 
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financer va ser un altre component de l’expansió terciària. Durant el període 1960-

1973, la taxa de creixement del producte interior brut es va situar al voltant del 8,2 

% anual. Un ritme d’expansió extraordinari, on el sector industrial va ser el 

principal protagonista. La branca industrial amb una expansió més important va 

ser la del metall, com va succeir al Baix Camp a partir de la difusió dels bens de 

consum, com automòbils i electrodomèstics, i la fabricació de maquinària i 

equipaments. Sobre la base d’empreses preexistents es va fer el salt, afavorit pel 

canvi de la política econòmica de 1959, que va permetre superar els obstacles de 

la lliure utilització de primeres matèries i la importació d’equipament productiu.  

 

En la indústria local va destacar Jubus, inaugurada el 1924, l’empresa de Joan 

Busquets i Crusat dedicada a la fabricació d’utillatge agrícola.14 Totes aquestes 

bones tendències i realitats econòmiques van anar en sentit contrari a la situació 

econòmica i tecnològica de Gas Reusense. A pesar de l’èxit industrial de Joan 

Busquets, que era el Conseller Delegat de Gas Reusense, la fàbrica de gas no va 

participar del miracle econòmic. Els problemes estructurals de producció i de 

distribució del producte d’aquesta indústria no van permetre la seva arrencada 

econòmica i tecnològica dins d’una conjuntura propícia, on els més beneficiats van 

ser el gasos derivats del petroli, especialment el butà en el mercat domèstic.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14

 AHCR: Plan de promoción obrera. Informe y estadística industrial. Any 1963. 
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17.2. Gas Reusense després del Centenari: decadència de les 

infraestructures de la producció de gas (1955-1964). 

 
AGN: Foto de la fàbrica de Gas Reusense al voltant de l’any 1960. 

 
Després del Centenari, la societat va seguir viva a pesar de les dificultats i el 

control que la postguerra i la Dictadura van imposar. Un control franquista que es 

va traduir en moltes de les variables que van influir a la indústria: control de les 

matèries primeres, les divises, la tecnologia, els preus del producte... i que també 

es va reflectir en un control del llenguatge i del discurs que calia emprar. De fet, la 

indústria també va patir tot tipus de censura.15 Però, calia continuar l’activitat de la 

fàbrica i adequar-la als nous temps que s’apropaven. La lluita d’aquesta empresa 

reusenca va acabar sense recompensa en no poder ampliar el seu horitzó 

                                            
15

 En el llibre d’actes de Gas Reusense es transcriu la Memòria de 1955 però aquesta no coincideix, encara 
que s’assembla temàticament i en continguts, amb la Memòria que es va publicar en la Declaració de 
Balanç presentat a la Delegació d’Hisenda de Tarragona. La presentada a la hisenda espanyola és més breu i 
matisada. Però, no es tracta d’una casualitat o un error ja que una de les frases que s’obvia en la Memòria 
presentada a la hisenda espanyola fa referència als bombardejos franquistes que afectaren a la fàbrica i, en 
concret, a la nau del forn vertical Glover-West. AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1953-1969. Volum I. 
Acta de 10 de març de 1956. Pàgs.: 26-28 i AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1955. 
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tecnològic i econòmic. Els grans capitals de la indústria del gas van adquirir amb 

facilitat les petites entitats que amb gran esforç havien mantingut una indústria del 

segle XIX, en alguns casos durant més d’un segle. Aquesta indústria de caire local 

que havia aconseguit salvar-se de la voracitat de l’electricitat, quan va esborrar del 

mapa l’enllumenat públic i particular de gas, que va ser la primera raó per la qual 

es va crear Gas Reusense, com altres moltes altres fàbriques, va acabar engolida 

per La Catalana de Gas y Electricidad de Barcelona, la primera societat de gas 

creada a l’estat espanyol, que al contrari que Gas Reusense va incorporar amb 

major èxit l’electricitat com una segona via de negoci. La Catalana posseïa un 

potencial tecnològic i econòmic que la va convertir en la única empresa capaç de 

capitalitzar una indústria del gas única al territori català i, més tard, a l’espanyol.16  

 

L’any 1955, després del Centenari, calia tornar a la realitat i oblidar les gestes del 

passat. El passat, bàsicament, serveix per no repetir els mateixos errors en el futur, 

aquest era el repte de Gas Reusense. Un futur que passava forçosament pel 

creixement dels abonats i del consum i per convertir la fàbrica i la xarxa en una 

instal·lació moderna que fes oblidar els problemes de fabricació i de distribució de 

gas dels últims vint anys. A l’exercici de 1955, un dels actors principals, present en 

anys anteriors, i que en aquell moment va jugar en contra de la societat va ser la 

manca de restriccions elèctriques durant tot l’any. Com a conseqüència de la 

normalització en el subministrament elèctric, en la Memòria econòmica d’aquest 

any, es fa palès el descens del nombre d’abonats i del consum. Es van perdre 29 

abonats i el consum va baixar un 5,9 %.17 El descens de la venda de gas també es 

                                            
16

 Des de sempre havia estat l’empresa més rentable, amb més potencial i més recursos de l’estat espanyol. 
Les característiques de ciutat europea que tenia Barcelona, semblant a París o Londres, la convertiren en la 
ferma candidata per ser el nucli de la indústria del gas a l’estat espanyol. Però cal ressaltar que no tan sols 
les condicions de la ciutat eren suficients para convertir a La Catalana de Gas y Electricidad en el referent 
espanyol. A aquestes condicions se’ls ha de sumar l’esforç i la qualitat tècnica i humana de les persones que 
conformaren la societat des de el seu inici fins a esdevenir en l’empresa Gas Natural. Ningú mai no regala 
res i menys en el món dels negocis. 
17

 El nombre abonats el 1954 era de 3.049 i el 1955 de 3.020. El consum de gas va caure en 74.456 m
3
. AHT: 

Memòria de Gas Reusense de l’any 1955.  
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va deure a la reducció de l’enllumenat públic de gas per part de l’Ajuntament. Gas 

Reusense mantenia l’esperança de millorar, en els propers exercicis, el consum 

particular i industrial, tant aviat com pogués mantenir un servei amb més 

regularitat tant de pressió com de potència calorífica, que repercutiria en un millor 

aprofitament i i un estalvi econòmic per als usuaris. Però la manca de recursos i la 

dificultat en aconseguir tecnologia estrangera, van fer que es reciclés un antic 

gasogen de gas integral Tully que havia estat construït després de la Guerra 

Europea de 1914 i que estava fora de servei, per la seva poca eficàcia i capacitat. 

Amb un optimisme desmesurat, envers al gasogen Tully, els tècnics de Gas 

Reusense van predir una producció similar a la de les instal·lacions més modernes, 

posseïen un índex elevat de rendibilitat. També, calia renovar els forns Glover-

West afectats pels efectes de la guerra i del temps, però La Catalana de Gas va 

proposar d’abandonar-los i construir un nou forn CGE de 4 cambres verticals de 

destil·lació intermitent.18 A pesar de totes aquestes dificultats, Gas Reusense 

encara era l’empresa de gas més productiva de la província, encara que no per 

massa temps més.19  

 

Durant l’exercici de 1955, es van obtenir 240.966,90 pessetes de beneficis, més del 

doble dels aconseguits l’any anterior.20 Aquests beneficis es van deure en part a la 

millor qualitat i el rendiment de l’hulla subministrada a la indústria, que va fer més 

eficient la producció i va generar més i millors subproductes,21 a una política 

d’austeritat que ja venia de lluny, que passaria per un control eficaç sobre la 

                                            
18

 Ídem. 
19

 De l’Arbitri Provincial per les fàbriques de gas que s’estipulà amb la Diputació de Tarragona. De les 48.000 
pessetes que pujava el total de l’Arbitri, amb efectes retroactius des de 1954, Gas Reusense havia de pagar 
20.398,14 pessetes, un 42,5 %. AGN: Llibre d’actes 1933-1958.  Acta celebrada el 29 d’abril de 1955. Pàg.: 
303. 
20

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1955.   
21

 El 1955, la producció de gas de la fàbrica era de 1.262.329 metres cúbics de gas, del quals 776.806 eren 
destinats al consum domèstic; 138.752 a usos industrials; 113.000 a l’enllumenat públic; i 15.167, al consum 
propi; amb un pèrdua de 218.604 metres cúbics. També es van obtenir 1.297.815 quilos de carbó de coc i 
57.251 quilos de quitrà. OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985. Pàg.: 31. 
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facturació de gas,22 i a un cert maquillatge del balanç. Però el fet que en realitat 

més va influir en la millora de l’exercici van ser els Arbitris provincials, amb els 

quals es gravava a les empreses gasistes des de 1954, i que en aquest any es van 

facturar directament als abonats, amb un increment de l’1,5 % del preu del gas.23 

Aquests beneficis, no reflectien la situació econòmica real perquè no va permetre 

a Gas Reusense assumir cap càrrega econòmica addicional. A més els beneficis no 

es van poder repartir entre els accionistes, com a mesura per a finançar la 

modernització de la instal·lació de gas integral Tully.24  

 

Les circumstàncies socioeconòmiques d’un estat amb rígids controls no deixaven 

de sorprendre, de tal manera que els ensurts en la marxa de Gas Reusense no van 

parar. Així, a pesar de la sensació de millora en el subministrament de primeres 

matèries, un reajustament de les quotes d’hulla efectuat per la Comisión 

Distribuidora del Carbón va fer que, a partir del juny de 1955, el Grupo de Fábricas 

de Gas Catalanas rebés un tipus d’hulla no coquitzable. El Grup va realitzar 

gestions per intentar revocar l’ordre perquè, si tècnicament era possible que 

funcionés, no ho era econòmicament, degut a la gran dependència que tenien les 

fàbriques del valor que s’aconseguia amb el subproducte del coc. Sense coc no era 

possible continuar amb l’explotació de la fàbrica de gas,25 no tan sols pel valor de 

venda sinó perquè també s’utilitzava com a matèria primera per a la producció de 

gas.26 El Conseller Delegat, Joan Busquets i Crusat, amb influència dins de les 

estructures que regien el sistema industrial espanyol, va negociar amb el Cap del 

Sindicato de Agua, Gas y Electricidad, que els propers contingents per a Gas 

Reusense fossin els apropiats, la qual cosa s’aconseguí de manera parcial: carbó 

                                            
22

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta de 26 d’agost de 1955. Pàg.: 313. 
23

 Ídem. Acta de 14 d’abril de 1955. Pàg.: 302-303. 
24

 Ídem.   
25

 Ídem: Acta de 10 de juny de 1955. Pàg.: 306-307. 
26

 El 1962, es van emprar en la producció de gas 3.028 tones d’hulla i 1.102 tones de coc amb un valor de 
l’hulla de 1.043 pessetes/tona i un valor de coc de 1.301 pessetes/tona. Datos estadísticos técnicos de la 
industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1962. Pàg.: 47. 
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coquitzable però de baixa qualitat.27 A més, un altre fet anava a cenyir el 

funcionament intern i extern de les empreses de gas, el nou Reglament de la 

indústria del gas, que va ocasionar un cert rebuig.28 Altres problemes que es poden 

considerar menors, també incidien en la marxa de l’empresa i calia resoldre’ls: la 

poca producció de gas metà de l’Estació Depuradora d’aigües residuals; la 

reparació dels fanals per gas a pressió situats en la plaça de Prim i el nou contracte 

amb l’ajuntament de Reus perquè l’actual, en vigor, ja estava denunciat.29 Però, no 

s’ha d’oblidar un gran problema, que s’arrossegava sobretot des de l’acabament 

de la Guerra Civil, les fuites de la xarxa de distribució de gas, que significaven una 

pèrdua del 17,53 %, valorada en més de 300.000 pessetes.30  

 

L’empresa vivia una situació de clarobscurs perquè a pesar de les dificultats 

econòmiques i tècniques hi havia elements per a l’esperança: la construcció d’uns 

1.000 habitatges, pel Patronato Local de la Vivienda, i l’aparició d’un nou sistema 

de calefacció de gas -calefacció infraroja de gas-, que haurien de generar una 

demanda més gran de gas.31 Per reactivar la demanda i el consum, tant d’aquell 

que havien perdut com del que es podria vendre en el futur, Gas Reusense va 

estudiar quina seria la campanya publicitària més eficaç,32 i un any desprès va 

acordar realitzar una campanya de propaganda a través del cinema i de la ràdio al 

mateix temps que editava uns fullets informatius.33 A més, es va organitzar una 

reunió, a la fàbrica, amb tots els lampistes de la ciutat per tal de donar-los a 

conèixer les aplicacions del nou material per a la calefacció d’infrarojos i, al mateix 

                                            
27

 A Joan Busquets Crusat li va ser concedida, el 27 de novembre de 1955, la Medalla al Mérito en el 
Trabajo. A l’organització de l’acte es sumaren altres entitats reusenques, encapçalades per la Cambra de 
Comerç. Ídem: Actes de 2 i 16 de desembre de 1955. Pàg.:320-321. 
28

 Ídem: Actes de 1 i 15 de juliol de 1955. Pàgs.: 308-310. 
29

 Ídem: Acta de 15 de juliol de 1955. Pàg.: 309. 
30

 Ídem: Acta de 18 de novembre de 1955. Pàg.:319. 
31

 Es tractava del Barri Fortuny i d’un gran edifici a la plaça dels Màrtirs (Llibertat). El 1956, el Patronato 
Local de la Vivienda ja havia iniciat l’execució de 296 vivendes. Ídem: Actes de 13 i 26 d’agost, 8 i 16 de 
setembre i 21 d’octubre de 1955. Pàg.: 313-317.  
32

 Ídem: Acta de 4 de novembre de 1955. Pàg.: 318. 
33

 Ídem: Acta de 2 de novembre de 1956. Pàg.: 347. 
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temps, tenir un canvi d’impressions sobre els problemes que es podien presentar 

als instal·ladors en relació amb el subministrament de gas. Aquesta última part era 

una altra manera d’establir una relació entre Gas Reusense i els clients; una forma 

de facilitar-ne la demanda.34 Tot i aquestes mesures per introduir-se  a més llars de 

Reus, va estudiar la possibilitat de la venda d’aparells de gas a crèdit o per mitjà 

del lloguer de fogonets als abonats de gas.35 Calia cercar en els particulars el 

consum perdut amb l’enllumenat públic, encara que era necessari mantenir una 

relació estable amb el Consistori reusenc, va ser per això que es va acordar una 

pròrroga de sis mesos del contracte.36  

 

El Consell d’Administració va considerar que, durant l’exercici del 1956, s’havia 

entrat en un “(...) ritme sostingut de tasca renovadora (...)” conseqüència dels 

acords que es van prendre en una Reunió General, on es va decidir procedir a 

l’Ampliació de capital, desprès de rebutjar un crèdit bancari a llarg termini,37 per 

tal de poder realitzar els ambiciosos projectes, ja vaticinats l’any anterior, que 

havien de significat l’expansió dels negocis amb els quals s’havia d’augmentar la 

rendibilitat de l’empresa i la millora de les condicions econòmiques dels empleats. 

El capital de l’empresa es va duplicar, va passar de les 1.875.000 pessetes a les 

3.750.000 pessetes.38 Era la resposta a la renovació de les estructures de producció 

i de distribució. S’havia acordat, a principis d’any el desmantellament dels forns 

Glover-West i la construcció dels nous forns per part de La Catalana de Gas amb 

un cost aproximat de 1.500.000 pessetes.39 La construcció del nous forns verticals 

                                            
34

 Ídem: Acta de 18 de novembre de 1955. Pàg.: 319. 
35

 Ídem: Acta de 8 de març de 1956. Pàg.: 328 i Acta de 15 de maig de 1957. Pàg.: 363. 
36

 Ídem. Acta de 2 de desembre de 1955. Pàg.: 320. 
37

 AGR: Llibre d’Actes Gas Reusense 1953-1969. Volum I. Acta 10 de març de 1956. Pàg.: 27. 
38

 AGR: Llibre Inventaris de Gas Reusense. 1950-1969. 
39

 “(...) A continuación se mantiene un vivo cambio de impresiones sobre la forma de financiar los trabajos a 
realizar, para los que se prevé una inversión del orden de 1.500.000 pesetas que posteriormente quedaría en 
parte rebajada por el producto del desguace de la instalación Glover-West, resultando en definitiva una 
inversión de 1.200.000 pesetas aproximadamente.(…)” AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. 
Acta de 17 de gener de 1956. Pàg.: 324. 
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CGE es considerava transcendental pel futur de la societat.40 L’aposta pels forns 

clàssics de destil·lació d’hulla, que havia de construir La Catalana de Gas, era 

conservadora davant de la possibilitat de gasificació dels derivats del petroli, que 

una dècada després adoptaria la mateixa Gas Reusense; però, en aquells moments 

no es podia assumir el cost econòmic i tècnic de la nova tecnologia. A més, amb un 

mercat domèstic i industrial deficient, una situació econòmica de l’empresa 

abatuda, un subministrament de matèries primeres deprimit i una falta de 

connexió tecnològica estrangera, podia semblar un suïcidi realitzar un canvi 

tecnològic tan sobtat. Però, el sistema de producció no podia dependre, en part, 

del gasogen Tully que oferia uns resultats molt més deficients que el tradicional 

sistema de destil·lació d’hulla, la qual cosa el distanciava encara més dels 

rendiments aconseguits amb les noves tecnologies basades en els derivats del 

petroli.41 

  

En la mateixa Memòria del 1956, es va ressaltar la gran influència de Gas Reusense 

entre la resta d’empreses de gas de l’estat: “(...) A lo largo de este último ejercicio 

hemos continuado representando con nuestra colaboración a las demás Empresas 

productoras de gas de nuestro país, un factor de positivo valor asistiendo a actos 

del Consejo de la Unión Internacional de la industria del Gas y manteniendo 

contactos personales en Reuniones celebradas en Barcelona, Madrid y Zaragoza en 

las que se trataron problemas tanto de tipo económico, destacando en este 

aspecto las gestiones para obtener autorización para repercutir en la tarifa gas y 

alquiler de contadores los aumentos que se han ido sucediendo, como de tipo 

técnico, entre los que cabe mencionar acuerdos concertados sobre colaboración 

entre Empresas, perspectivas y futuro de la industria del gas, procesos de 

fabricación, etc. Resultado de todo ello es que nuestra Entidad ha consolidado la 

merecida estimación que ya tenía en los medios gasistas de nuestro país. (...)”  En 

                                            
40

 Ídem. Acta de 24 de gener de 1956. Pàg.: 325. 
41

 Ídem: Acta de 5 i 10 de juliol de 1957. Pàg.: 367-368.  
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el redactat d’aquesta Memòria, estranyament diferent a les habituals, s’aportà un 

text ple dades amb una finalitat clarament didàctica i en la qual s’intentà donar 

una visió optimista de les possibilitats presents i futures del món de gas: “(...) 

Deseamos que conozcáis algunos (datos) pues ayudan a aclarar conceptos sobre 

los que puede existir alguna duda.- Indudablemente en la vida de hoy, Estados 

Unidos es el país que por su poderío, sentido práctico y posibilidades, señala al 

mundo las futuras tendencias y porvenir de las actividades industriales. Pues bien, 

la industria del gas norteamericana en el último lustro es la de más rápido 

crecimiento en el país, y detrás de la cinematográfica y del automóvil es la tercera 

en importancia de todo su conjunto industrial. El capital es totalmente privado y 

pasan de un billón de dólares las inversiones anuales. En el reparto del consumo 

total de energía, el 25 % procede de la industria del gas, que va en rápido aumento, 

otro 25 % corresponde al carbón, que retrocede anualmente, siendo únicamente 

sobrepasado el gas en su movimiento expansivo por el petróleo con el 42 % 

(Estadística de 1954). El 8 % restante del consumo de energía corresponde a 

hidráulica y varios. El gas es el combustible popular desbordando durante los 

últimos 10 años la demanda en tal modo a la oferta, que las Autoridades han de 

intervenir estableciendo turnos de preferencia.- Echando una mirada a los países 

más avanzados de Europa cabe señalar que en diez países la venta de gas en 1954 

sobrepasó el doble de la de 1925. En Francia se dobló el consumo desde 1937 a 

1953.- El consumo por habitante en 1953 fue de 2.120 m3 en Estados Unidos; 296 

en Inglaterra; 84 en Bélgica; 69 en Francia y 11 en España. Como puede verse, en 

España está todo por hacer todavía. Claro el consumo específico por ciudades es 

muy distinto al general del país, pues para Reus, por ejemplo, el consumo es de 27 

m3 por habitante, mientras en Barcelona es de 87 m3 y en Madrid 29, lo que indica 

que en Reus también queda mucho por hacer.- Mientras anteriormente a la 

segunda guerra mundial se llegó a pensar en los medios técnicos que la electricidad 

iría desplazando el gas en calefacción, últimamente se ha llegado a la conclusión 
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de que la tendencia es inversa. Es significativo que incluso en Suiza, país 

desprovisto de carbón y que después de Noruega es el más electrificado de Europa, 

se considera que es imprescindible contar con el binomio electricidad–gas. En Rusia 

también ha tenido expansión esta industria siendo notables sus intentos para 

producir gas directamente en la mina de carbón, sin arrancarlo siquiera.- En 

contraste con tales hechos mundiales resulta penoso oír en ciertos ambientes el 

pobre concepto que merece la industria del gas a la que se considera hasta caduca 

y llamada a desparecer. Las realidades económicas no pueden eludirse y es por 

esto que creemos que en nuestro país y en nuestra Ciudad la industria del gas irá 

ganando cada día más la atención que merece hasta llegar a parangonarla al 

rango que tiene en los países más avanzados.- Para conseguirlo pondremos todo 

nuestro esfuerzo y en compensación confiamos en que el futuro ha de remunerar 

nuestro sacrificio actual. (…)” 42 Però aquesta esperança en el futur del gas, en 

l’àmbit local, en particular, i en l'estatal, en general, estava envoltat de certes 

ambigüitats que omplien d’ombres l’esdevenir d’aquesta indústria, per culpa d’una 

falta de perspectives a llarg termini i de fe en el producte energètic per bona part 

del món industrial i tecnològic espanyol. A més, a Gas Reusense de res li va servir 

tota la influència que tenia en la indústria de gas espanyola alhora d’afrontar els 

seus problemes, els quals, encara, haurien d’empitjorar més. 

 

Davant d’aquests dubtes, Gas Reusense va reaccionar amb fermesa i determinació 

prosseguint la línia establerta amb anterioritat, de tal manera que es van dur a 

terme les reformes de les instal·lacions de la fàbrica. La instal·lació de gas integral 

Tully va entrar en funcionament amb una mica de retard, però amb uns resultats, 

en un primer moment, millors dels esperats. El forn CGE estava en construcció i 

s’havia reconstruït l’antic edifici de forns horitzontals per poder-ne allotjar al 

nou.43 Les reformes dels elements de producció no van ser l’únic motiu per a un 

                                            
42

 AHT: Memòria de Gas Reusense de  l’any 1956.  
43

 Ídem. 



17. L’últim trajecte. La fi d’una aventura tecnològica local (1955-1969). Pàgina 976 

    
 

augment del capital de la societat, l’ampliació de la xarxa de distribució que s’havia 

de realitzar per al subministrament als habitatges del Grupo Reus i la renovació de 

part d’aquesta xarxa van ser les altres causes fonamentals per les quals es realitzà 

la duplicació del capital social de l’empresa, de tal manera que el 40 % d’aquesta 

ampliació es faria servir per cobrir el cost de l’extensió i la reparació de la xarxa.44 

 
Foto CIMIR: La plaça de Prim il·luminada una nit de l’any 1956. 

 

                                            
44

 El valor total dels treballs de la nova xarxa i adequació del gasogen Tully ascendiren a 778.978,06 
pessetes, els quals es realitzaren amb càrrec a l’operació d’ampliació de capital de la que en l’exercici del 
1956 s’havia desemborsat un 40 % o sigui 750.000 pessetes. Hem de tenir en compte que el cost de 
transformació i posta en marxa de la instal·lació de gas integral Tully  havia costat 356.286,60 pessetes, la 
compra d’un extractor per el recinte del gasogen va valer 30.000 pessetes, la reconstrucció de l’antic edifici 
dels forns horitzontals a on s’havia d’instal·lar el nou forn CGE va tenir un cost de 122.129,05 pessetes i la 
nova xarxa i els seus components importà la quantitat de 270.562,41 pessetes. AHT: Memòria de Gas 
Reusense de l’any 1956 i AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Actes de 16 de febrer i 2 de 
novembre de 1956. Pàgs.: 327 i 347. 
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En aquest mateix exercici del 1956 es van produir, dins de les dificultats existents, 

tot una sèrie de resultats positius. Es van vendre 1.047.084 m3 de gas, una 

quantitat que es va considerar el rècord de l’empresa, les pèrdues de la xarxa es 

van reduir de forma considerable i van arribar només al 12,8 %, un 25 % menys 

que les que s’havien produït l’any anterior i el deute municipal es va reduir més del 

30 %, al seu nivell més baix de la postguerra.45 L’increment de les vendes i la 

disminució de les pèrdues en la xarxa van contrarestar els dos factors negatius del 

resultat econòmic de l’exercici i que van ser, en primer lloc, el consum més gran 

d’hulla per metre cúbic de gas produït, fet que s’havia d’atribuir a l’envelliment del 

forn Glove–West i al gasogen Tully i, en segon lloc, als augments del cost de 

fabricació com a conseqüència dels augments dels salaris i de l’hulla. Els salaris 

s’havien multiplicat per 4 entre el 1948 i el 1960, mentre que l’hulla ho va fer, en el 

mateix període, per 2,25.46 Aquests efectes negatius, com en altres ocasions, no es 

van poder repercutir en el preu del gas. L’augment de 18 abonats i l’increment del 

consum per abonat, que va créixer en un 5 %, s’han de considerar com a elements 

d’estabilitat dins la marxa de l’empresa.47 L’intent d’incrementar el consum era un 

objectiu difícil d’aconseguir degut a una renda baixa de la població i la poca 

capacitat d’inversió de la companyia. Per tal de canviar aquesta tendència de dèbil 

creixement es van realitzar gestions amb el Patronato Local de la Vivienda per tal 

                                            
45

 El deute de l’any 1939, que va ser el més baix d’aquest període, corresponia a l’existent fins al 18 de juliol 
de 1936 i era de 57.674,95 pessetes. AHT: Memòries de Gas Reusense, 1939-1963.  
46

 Els salaris de Gas Reusense el 1948 eren de 279.030,40 pessetes mentre que el 1960 havien augmentat 
fins 1.156.920 pessetes. El preu de carbó havia passat de 460 pessetes la tona a 1.038 pessetes. AHT: 
Memòria de Gas Reusense de l’any 1957 i Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, 
distribución  y consumo 1960. Publicat pel Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad. Pàg.: 29 i 44. 
47

 El 1956 l’empresa tenia 3.056 abonats i el consum per abonat va passar de 326 m
3
 el 1955, a 342 m

3 
el 

1956. Si comparem aquestes dades de Gas Reusense amb les del 1947, que deien que el consum per abonat 
en servei a Reus era de 444 m

3
, trobades escrites a llapis per alguna persona de Gas Reusense en l’informe 

de Vidal Bardils: “La indústria del Gas en España”, podien fer creure que en aquest període el descens del 
consum seria molt acusat la qual cosa no podem afirmar per manca de proves. Però tres idees podien 
solucionar aquesta incògnita: 1a. El 1947 es parla de consum per abonat en servei, el 1956 aquest matís de 
“en servei” no es concreta per la qual cosa podria haver existit un nombre important d’abonats que no 
consumien, abonats que havien aparegut tan sols per donar resposta a les restriccions elèctriques que, 
pràcticament, ja no existien. La 2a. té una relació directa amb l’electricitat: a major restricció major consum 
de gas i la 3a. idea té a veure amb la poca fiabilitat que poden tenir les dades del 1947 respecte a Gas 
Reusense. AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1956. 
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de dotar de gas a la totalitat dels nous habitatges que construïa.48 Les gestions 

passaven per l’acceptació per part del Patronato de preveure gas en tots els 

habitatges a canvi de realitzat la inversió, en l’extensió de xarxa fins als punts de 

consum. El març de 1956, es va arribar a l’acord,49 mentre que al novembre es van 

acabar les instal·lacions interiors dels habitatges del Grupo Reus.50 

 
Gràfica elaborada a partir de diverses fonts.

51
 

 
Tots els efectes positius que van incidir en la marxa de l’empresa no van poder 

contrarestar els negatius, molt més importants i que es van convertir en un llast 

insalvable. A l’igual que en exercicis anteriors, les càrregues internes i els factors 

exteriors van condicionar la marxa de Gas Reusense. Hi van haver pocs beneficis, 

menys de la meitat de 1955, la qual cosa tampoc significava que l’empresa 

                                            
48

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta de 10 de febrer de 1956. Pàg.: 326. 
49

 Ídem. Acta de 8 de març de 1956. Pàg.: 328. 
50

 Ídem: Acta de 16 de novembre de 1956. Pàg.: 348. 
51

 AHT: Declaració Balanços Gas Reusense, 1939-1963 i AGR: Llibre Inventaris Gas Reusense, 1950-1969. 
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estigués en una situació gaire pitjor que l’any anterior. Com era evident i necessari 

es va sol·licitar, de manera insistent, la modificació a l’alça de les tarifes de gas i els 

seus subproductes, perquè el cost de vida i de l’hulla no deixaven d’incrementar-

se.52 A més, el pressupost que hi havia per a la construcció del nou forn ja s’havia 

desbordat. L’ampliació de capital, que es va fer per cobrir amb escreix les 

necessitats financeres va resultar insuficient, per la qual cosa es va haver de fer un 

desembors dels dividends passius corresponents a les noves accions i per tal 

d’evitar dificultats posteriors per manca d’efectiu, es va considerar prudent no 

repartir cap dividend entre els accionistes i aplicar-los al Fons de Reserva.53 També, 

es van vendre, de la cartera de valors de la societat, les Cèl·lules del Banc 

Hipotecari.54 A la inestabilitat de la indústria, s’hi van afegir altres condicionants 

que eren d’obligat compliment i que van fer que es produïssin canvis en la cultura 

tecnològica de l’empresa. Així, el nou Reglamento del Servicio Público de 

Suministro de Gas del 1956 exigia un esforç d’adaptació.55 

 

A pesar de les dificultats, Gas Reusense tenia un pes relatiu dins de la indústria de 

gas catalana i espanyola, i el Consell d’Administració reafirmava el seu prestigi que 

es basava en la iniciativa empresarial i la vetlla dels interessos del Grupo de 

Fàbricas de Gas Catalanas. Aquest prestigi es va deure, en gran part, a la figura de 

Joan Busquets i Crusat, que l’any 1958 va ser nomenat Vocal Nacional de la Secció 

Permanent Econòmica del Sindicato de Agua, Gas y Electricidad.56 La distribució, 

mitjançant l’empresa CAMPSA, de butà i de propà ja era una amenaça per al gas 

ciutat, un competidor que començava l’entrada a les llars espanyoles, es per això, 

que Gas Reusense, a finals del 1956, va recopilar de dades sobre els gasos butà i 

propà embotellats, amb la finalitat de proposar, al Grupo de Fábricas de Gas 

                                            
52

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Els beneficis de 1955 foren de 240.966,90 pessetes el 
1956 de 106.214,50 pessetes.  
53

 Ídem. 
54

 Ídem: Acta 27 de juliol de 1956. Pàg.: 340. 
55

 Decret promulgat pel Ministeri d’Indústria el 27 de març. Ídem: Acta de 6 d’abril de 1956. Pàgs.: 329-330. 
56

 Ídem: Actes de 8 de juny de 1956 i 11 de març de 1958. Pàg.: 335-383. 



17. L’últim trajecte. La fi d’una aventura tecnològica local (1955-1969). Pàgina 980 

    
 

Catalanas, que n’impulsés l’explotació. Després, es va realitzar gestions amb 

CAMPSA, amb l’objecte de determinar la possibilitat de la distribució d’aquests 

gasos liquables, el butà i el propà. La distribució no era possible perquè encara era 

prematur parlar de la distribució d’aquests gasos degut a una producció 

insuficient.57 Joan Busquets va ser la persona que més activament va participar en 

les negociacions per la participació de Gas Reusense, i d’altres fàbriques de gas 

catalanes, en el nou negoci dels gasos liquats del petroli.   

 

L’exercici de 1957, va començar amb amenaces greus: les disposicions sobre 

l’augment dels salaris amb caràcter general i el preu de l’hulla. Per tant, 

continuaven els problemes de costos i la lluita per aconseguir un preu del gas que 

fes possible la supervivència de la indústria. La situació de l’empresa continuava en 

un estat crític i es trobava a prop del col·lapse econòmic. Era tan greu que, el 

Consell d’Administració, acordà paralitzar la construcció del nou forn CGE, fins que 

la situació econòmica els hi permetés realitzar aquesta inversió.58 A més, la 

carència d’efectiu no possibilitava el projecte d’ampliació de la Secció de Vendes 

d’aparells per a la utilització del gas.59 La situació de Gas Reusense no diferia gaire 

de la conjuntura que patien altres fàbriques, de tal manera que la pressió sobre 

l’Administració de l’Estat va donar els seus fruits: un augment del 21 % sobre la 

tarifa de gas i noves tarifes sobre el lloguer de comptadors. Però, la direcció 

tècnica de l’empresa a instàncies del Consell d’Administració, va realitzar un estudi 

sobre la viabilitat de la companyia si s’aplicaven les noves tarifes autoritzades i els 

vigents preus de cost. A partir del resultat d’aquest estudi, es va plantejar al Grupo 

de Fábricas de Gas Catalanas efectuar gestions conjuntes al Ministeri d’Indústria 

per tal d’obtenir un augment complementari en la tarifa del gas, i de ser possible, 

alguns avantatges econòmics com l’autorització per rebre l’hulla per ferrocarril en 

                                            
57

 Ídem: Actes de 2 i 28 de novembre de 1956. Pàgs.: 347-349. 
58

 Amb un pressupost de 1.397.342 pessetes, el procés de construcció del nou forn s’iniciaria mesos més 
tard. Ídem: Acta de 8 d’abril de 1957. Pàg.: 360. 
59

 Ídem: Acta de 16 de novembre de 1956 i 25 de gener de 1957. Pàgs.: 348-354. 
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lloc del port marítim, la disminució de la pressió a la qual estava sotmesa la 

indústria del gas per la seva Reglamentació Laboral, que en conjunt tenien salaris 

superiors d’altres branques industrials, i la protecció contra la competència del 

petroli i del fueloil, que tot i ser productes d’importació, tenien preus relativament 

inferiors. A més, també es creia oportú fixar un nou preu pel coc i pel quitrà i la 

constitució d’una societat para-estatal per a l’explotació dels gasos derivats del 

petroli.60  

 

Les noves tarifes del gas a Reus, apujades el febrer de 1957, es van permetre 

continuar amb la política de fomentar el consum a partir de tarifes reduïdes als 

abonats de gran consum, que es van establir de la manera següent: 

Tarifa màxima autoritzada per consums fins a 100 m3 mensuals = 2,71 ptes/ m3. 

Tarifa especial per consums de 101 fins a 500 m3 mensuals = 2,62 ptes/ m3. 

Tarifa per a consums superiors a 500 m3 mensuals = 2,47 ptes/ m3. 

Els nous preus per a l’Ajuntament havien de seguir les normes establertes al  

contracte.61 Malgrat l’increment de les tarifes, no n’hi va haver prou i Gas 

Reusense va preveure pèrdues per a l’exercici i la necessitat d’un gran esforç per 

no veure’s en l’obligació de liquidar el negoci. El preu de venda era inferior al cost 

de la producció de manera que no deixava, pràcticament, marge per al benefici. 

Les accions realitzades davant de la Direcció General d’Indústria van ser 

infructuoses, perquè es va acusar a Gas Reusense de tenir la tarifa de gas més 

elevada de la província i el recurs presentat es va denegar.62 La societat per tal de 

defensar la seva existència va recórrer al Sindicato de Agua, Gas y Electricidad i va 

denunciar l’abandó de l’empresa per part dels poders públics.63 A més, es va 

                                            
60

 Ídem: Actes de 18 de febrer i 8 d’abril de 1957. Pàgs.: 355-357 i 361. 
61

 Ídem: Acta de 18 de febrer de 1957. Pàgs.: 355-357. 
62

 Ídem: Actes de 28 de febrer i de 29 de maig de 1957. Pàgs.: 357-358 i 363. 
63

 “(...) El Director Técnico informa que en 26 de pasado. Septbre. Salió de Tarragona para Dirección General 
de Industria nuestra solicitud de reajuste de Tarifas , con el informe de la Comisión interprovincial nombrada 
a dicho fin en representación de las Delegaciones de Industria, Hacienda y Trabajo. Aún cuando la Comisión 
acepta por verídicos y correctos los datos presentados, estima no procede reajustar tarifas, a pesar de que 
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protestar davant el Ministre d’Indústria per la situació del ram gasista i per la paga 

extra concedida al personal i que es va imposar sense consultar-la a les empreses. 

Però aquesta situació de depressió era comuna a altres empreses de gas, de tal 

manera que la fàbrica de Sevilla de La Catalana de Gas y Electricidad va  amenaçar 

amb tancar portes, el mateix camí que algunes fàbriques de la companyia de Gas 

Lebon.64 

 

El problema més gran de Gas Reusense era la producció de gas. Produir amb 

pèrdues era al capdavall responsabilitat de la societat i no tan sols un problema de 

matèries primeres. Però la societat no volia abandonar la producció i la distribució 

de gas perquè es tractava d’un servei públic d’arrels reusenques, un negoci 

centenari que encara mantenia un flaire romàntic i que situava a la ciutat dintre de 

les ciutats catalanes més evolucionades. A més, Gas Reusense tenia un lleuger 

creixement,  en els últims anys, en les vendes i en la producció, i que conjuntament 

amb la reducció del deute municipal, mantenien l’esperança d’un futur millor. El 

Consell d’Administració va realitzar, en la Memòria de l’exercici del 1957, un estudi 

dels últims anys de l’empresa i van prendre com any de referència l’any 1948 que 

va ser quan l’actual Consell va començar la seva gestió al front de Gas Reusense.65 

En aquest estudi comparatiu es valora com extraordinari l’augment de les vendes 

de gas, de tal manera que l’any 1957 van ser de 1.202.348 m3, la xifra més alta mai 

registrada en l’empresa, i que va representar un increment del 9,4 %, sobre les 

vendes de 1956 i d’un 48,8 %, respecte l’any 1948, però que degut als dèficits en la 

producció no van repercutir d’una forma adequada amb els beneficis. Aquest 

                                                                                                                                    
esta negativa contradiga la mencionada aceptación de datos, alegando como único argumento que nuestra 
Entidad es la Empresa que tiene autorizada la tarifa más alta de la Provincia y que las demás Empresas no 
han solicitado reajuste. (...) 
Se acuerda informar de todo ello al Jefe Nacional del Sindicato de Agua, Gas y Electricidad, para ponerle en 
antecedentes de la situación económica de la Empresa y del sostenido esfuerzo que ha de realizar para 
poder seguir atendiendo el cumplimiento de sus fines sociales a pesar de los contratiempos de toda clase y 
la invariable falta de apoyo de los Poderes Públicos cada vez que ha de recurrirse a los mismos. (...)” Ídem: 
Acta de 4 d’octubre de 1957. Pàg.: 374. 
64

 Ídem: Acta de 15 de novembre de 1957. Pàg.: 376. 
65

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1957.  
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espectacular increment dels últims 10 anys s’obtingué gràcies als consums 

domèstics i industrials, perquè l’enllumenat públic va patir una important 

contracció que, entre els anys 1956 i 1957, va ser del 18,3 %.66 Amb les dades del 

quadre següent queda clar que els mercats que calia potenciar, per sostenir la 

viabilitat de l’empresa eren el domèstic i industrial. L’enllumenat públic de gas 

agonitzava.  

Gas venut a Reus per sectors.67 

 
Quadre generat a partir de les diferents fonts emprades. 

 

El nombre de 3.178 abonats l’any 1957, va significar un increment, respecte de 

l’any anterior, d’un 3,7 %  i va confirmar l’esperançadora tendència que es produïa 

des de 1948, perquè durant el període 1948-1957 els abonats van augmentar un 

21,5 %. A més, el consum per abonat també va créixer. L’any 1957, l’increment de 

la venda de gas, sobre l’any anterior, sense tenir en compte la influència de les 

                                            
66

 “(…) Es de destacar que dicho incremento se ha obtenido en los consumos doméstico e industrial según se 
detalla más adelante, pues el alumbrado público sufrió una contracción de 18,3 % respecto al 1956 al bajar 
de 99.503 m

3
 en este año, a 71.512 m

3
 en 1957. El desglose de los restantes conceptos da un consumo para 

usos domésticos de 916.387 m
3
, con aumento de 8,8 % sobre 1956 y 32,1 % sobre 1948. El consumo para 

usos industriales fue de 205.458 con aumento de 37,8 y 598 sobre 1956 y 1948 respectivamente. (...)” AHT: 
Memòria de Gas Reusense de l’any 1957 i AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta de 24 de 
gener de 1958. Pàg.: 381. 
67

 Les dades de l’any 1948 van ser el resultat dels percentatges descrits en la Memòria de Gas Reusense de 
l’any 1957. El 1948, queda clar l’existència de restriccions en l’enllumenat públic.  AHT: Memòries i Balanços 
de Gas Reusense, dels anys 1957-1963.  
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restriccions elèctriques, va ser d’un 6,7 %.68 L’augment en la tarifa de gas va 

alleugerar el pes insuportable dels costs de producció. El dèbil augment de les 

tarifes no va poder pal·liar el resultat econòmic de la societat que, amb benefici 

líquid de tan sols 88.453,74 pessetes, veia que era inferior al resultat de 1956 i 

menys de la meitat que el benefici de 1955. A continuació, en la Memòria, el 

Consell d’Administració va presentar uns índexs significatius per tal de poder 

entendre els problemes de subsistència de la indústria:69 

Ptes. / Tona Índex Ptes. Índex Ptes. / m
3 Índex

1935 70 100 0,45 100

1947 424 606 261.001 100 1,00 222

1951 578 826 471.963 181 1,79 398

1955 676 966 582.835 223 2,24 497

1957 889 1.270 982.325 376 2,71 603

Cost anual personal Tarifa venta gas
Any

Cost hulla situada en Fca.

 

En aquests índexs calia afegir les pèrdues que es van produir, per un major consum 

d’hulla per metre cúbic de gas produït. A més, es va produir un desfasament entre 
                                            
68

 “(...) Estos abonados, clasificados en usos domésticos e industrial, dieron los siguientes índices de 
consumo: Consumo por abonado doméstico en 1957 = 322 m

3
 de gas.- Consumo por abonado industrial en 

1957 = 641 m
3
 de gas.- Con aumento de 4,9 % y 39,1 % respectivamente en relación a 1956.- Se ha calculado 

también el incremento de venta de gas atribuible durante el último año a las restricciones de fluido eléctrico 
a fin de conocer la marcha real del consumo independientemente de la venta por causas anómalas. Este 
incremento se estima en 36.300 m

3 
que representa el 2,7 % del total producido anual. Siendo el incremento 

de venta sobre el año anterior, que prácticamente transcurrió sin restricciones, del 9,4 %, deduciendo el 2,7 
% atribuible a restricciones queda un aumento ponderable real del 6,7 %. AHT: Memòria de Gas Reusense de 
l’any 1957.  
69

 “(...)No se pueden determinar índices comparativos respecto a 1935 en el coste de personal por estar 
organizada la fábrica en aquella fecha en forma muy distinta a la actual y disponer entonces de más 
personal. No obstante, las cifras desde 1947, son bien elocuentes teniendo en cuenta que a partir de este 
año siempre ha habido el mismo personal atendiendo a los mismos servicios cada año. Teniendo esto en 
cuenta, el coste del personal se ha multiplicado por cuatro en el transcurso de los 10 últimos años, mientras 
el de la tarifa de gas se ha multiplicado por 2,7. En cuanto al carbón su aumento desde 1935 es de casi 13 
veces, mientras el del gas es de 6 veces.- Respecto a la tarifa de alquiler de contadores, las cifras 
comparativas son las siguientes, tomando como ejemplo el de 5 mecheros por ser el de más frecuente 
instalación: 

Ptes. / Unitat Índex Ptes. / mes Índex

1935 52,50 100 1,50 100

1948 577,00 1.095 2,00 133

1957 1.112,50 2.119 4,75 317

Any
Cost comptador Tarifa lloger

 
O sea que partiendo de 1935, el coste de un contador se ha incrementado en 21 veces, mientras que su 
alquiler es solo 3 veces superior. También se ha visto afectado el resultado económico del ejercicio por un 
mayor consumo de hulla por metro cúbico de gas producido, que sí en 1956 fue de 1,51 Kg., en 1957 ha sido 
de 1,77 Kg., con aumento de 17,2 %. Es obvio que con el nuevo horno quedará atajado este mal, y que de 
seguir con el actual horno, se iría agravando. Por esto ponemos nuestro interés en conseguir acelerar la 
construcción del nuevo horno que solo beneficios nos ha de traer. (...)”  Ídem. 
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el valor de compra d’un comptador i el seu lloguer. El Consell d’Administració va 

justificar els comptes de la societat, mitjançant un anàlisi de les dades. És evident 

que Gas Reusense va passar per grans penúries econòmiques, després de la Guerra 

Civil, tots els valors així ho indiquen. Tal com van demostrar els directius de Gas 

Reusense, en la Junta General d’Accionistes, les xifres en negatiu, des de 1947, 

eren molt eloqüents. A l’increment de la despesa de producció, s’hi hauria d’afegir 

una retallada del contingent d’hulla que havien de rebre.70 La situació de Gas 

Reusense era compromesa i necessitava de nous projectes que poguessin rellançar 

la dinàmica negativa de l’empresa. Es dins d’aquest context que es va oferir 

subministrar gas a la Universitat Laboral de Tarragona, un projecte que no reeixir i 

que va ser un intent per situar-se al mercat energètic de la ciutat de Tarragona. Va 

significar una altra decepció.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
70

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense,1933-1958. Acta de 11 d’abril de 1958. Pàg.: 387. 
71

 “(...) Es leída la contestación recibida del Servicio de Universidades Laborales del Ministerio de Trabajo a la 
oferta presentada al mismo para realizar el suministro de gas a la Universidad Laboral de Tarragona. Dicha 
oferta se cursó al conocerse oficiosamente que se estaban efectuando gestiones por otra Compañía de la 
Provincia para conseguir dicho suministro sin haber previamente el oportuno Concurso que se esperaba 
fuera convocado tratándose de un asunto de carácter oficial. En la contestación recibida se rechaza nuestra 
oferta por tener ya resuelta la adjudicación.  
Se acuerda hacer constar en Acta la sorpresa producida por haberse fallado la adjudicación sin Concurso. 
(...)” Ídem: Acta celebrada el 10 de gener de 1957. Pàg.: 352-353. 
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17.2.1. Gas Reusense i l’aparició del gas butà. Un nou aliat 

energètic per salvaguardar l’economia de l’empresa 

gasista. 

 

Es buscava qualsevol fórmula que els permetés sobreviure i una d’elles va ser 

intervenir en el negoci dels nous competidors. Així, es va lluitar per participar en la 

propera implantació, a Espanya, dels subministraments de gasos derivats del 

petroli, que distribuiria una societat filial de l’Instituto Nacional de Industria (INI) i 

la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anònima 

(CAMPSA). Aquesta filial va ser la societat mixta Butano, SA. Un dels arguments per 

demanar la col·laboració amb aquesta empresa, va ser que la indústria del gas 

havia derivat en vers els procediments de fabricació que utilitzaven els derivats del 

petroli i lignits, en substitució dels clàssics que partien de l’hulla.72 La iniciativa de 

les empreses gasistes de participar en la distribució del butà i el propà i la 

negociació amb l’empresa Butano SA, la va dur a terme Gas Reusense, 

representada per la figura del Consell Delegat Joan Busquets i Crusat, que va 

plantejar, davant de l’estat, dos punts en defensa dels interessos de la indústria del 

gas enfront de la competència incipient dels gasos derivats del petroli. El primer, 

va ser que la competència directa al gas no podia venir des d’organismes o entitats 

paraestatals i el segon, que la indústria del gas era l’únic ram industrial de la nació 

que posseïa una infraestructura suficient per treballar els nous combustibles 

derivats del petroli. En principi, Butano, SA podria efectuar la distribució pel seu 

compte, per la qual cosa calia seguir, amb tota atenció, les activitats d’aquesta 

societat.73  

 

Una de les poques notícies esperançadores que es recullen a la Memòria de 

l’exercici del 1958, va ser una informació sobre el muntatge del nou forn CGE que, 

                                            
72

 Ídem: Actes de 29 de maig i 21 de juny de 1957. Pàg.: 364 i 366. 
73

 Ídem: Actes de 24 de gener, 14 de febrer, 25 d’abril i 6 de juny de 1958 . Pàg.: 381, 382, 388 i 390. 
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desprès de molts endarreriments amb el subministrament dels seus elements,74 es 

va posar en funcionament, el gener de 1959.75 S’havia previst, que amb aquest nou 

forn es produiria una millora en la rendibilitat de la producció de gas. L’empresa va 

continuar amb les seves queixes, davant de l’Administració, perquè considerava 

insuficient les tarifes aprovades l’any anterior, donat que no podia repercutir els 

augments dels costos –matèries primeres i salaris- amb la venda de gas. Els 

contactes amb el Ministre i el Ministeri d’Indústria no van donar els resultats 

desitjats, tot i que es van aprovar els augments de les tarifes, en un 12 %, de les 

empreses Catalana de Gas i Gas Lebon i del butà, en un 62,5 %.76 Per una altra 

banda, amb l’exercici de 1958, es va aconseguir, una altra vegada, superar la venda 

de gas més gran de la història de Gas Reusense. La quantitat de gas venuda va ser 

d’1.216.899 m3. Gairebé tot l’augment de la producció es va destinar al mercat 

domèstic, perquè el consum de l’enllumenat públic va baixar, com era habitual en 

els darrers anys, i el consum industrial va patir una lleugera contracció, respecte de 

l’any anterior. La millora de la venda de gas s’ha de buscar, també, en un petit èxit 

comercial, perquè el nombre d’abonats va augmentar en 94 clients nous, i va 

arribar a la quantitat de 3.268. El consum per abonat del mercat domèstic va restar 

pràcticament invariable, mentre que el consum mercat industrial va baixar un 8 

%.77 El fet que es registrés un lleuger augment en la venda de gas, com a 

conseqüència directa de l’increment d’abonats, va repercutir en el resultat 

econòmic de l’exercici de 1958, de manera que els beneficis van augmentar un 33 

% respecte de l’any anterior i es van fer servir per sufragar una part del forn CGE, 

                                            
74

 Ídem: Acta de 13 de desembre de 1957. Pàg.: 379. 
75

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1958.  
76

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta de 8 d’agost de 1958. Pàg.: 394 i AGR: Llibre 
d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Pàgs.: 2-3. 
77

 “(…) Como sea que en uso industrial no hubo aumento sino una pequeña disminución de 7.451 m
3
, el 

aumento absoluto en las ventas y la absorción de las dos pequeñas contracciones, (en alumbrado público y 
uso industrial) fueron a cargo del consumo en usos domésticos.- El número de abonados llego a 3.268 al 
cerrar el año o sean 94 más que el año anterior. El consumo de gas por abonado doméstico fue de 325 m

3
 en 

promedio. El de abonado industrial fue de 589 m
3
. (…)” AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1958. 
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mentre que els accionistes no van rebre cap dividend.78 Pel que fa a la utilització 

dels beneficis, la política d’austeritat del Consell d’Administració era conseqüent i 

necessària.79 Durant aquest exercici, es va estudiar sobre una novetat que 

permetria reduir els costos de gestió: la implantació del cobrament dels rebuts del 

gas a través dels bancs.80 

 

Malgrat la marxa lànguida de Gas Reusense, com introducció a la Memòria del 

1959, l’empresa es vanagloriava de la seva dilatada existència a pesar dels sotracs 

de la història i de las veus que, interessadament, donaven a la indústria del gas per 

liquidada tecnològicament com a energia del futur:81 “(...) Todas las instituciones, 

ya sean recreativas, sociales o mercantiles, sufren transcurridos los años unos 

avatares que, en más o menos tiempo fuerzan a la mayoría de ellas a desparecer. 

Son muy contadas las que llegan a celebrar su centenario. Por ello, nos cabe aún 

más la satisfacción de constatar que en este Diciembre de mil novecientos 

cincuenta y nueve, nuestra empresa Gas Reusense S.A. ha cumplido 105 años de 

existencia. Y a pesar de son muchas las personas que consideran que el gas es 

producto anticuado que debe dar paso a otras fuentes de energía más modernas, 

la fábrica está demostrando todo lo contrario, el consumo lejos de disminuir, tiene 

una tendencia, no tan solo de mantenerse, sino que de ir aumentando ligeramente. 

(...)” 

 

Per tal de continuar amb la seva història, la societat necessitava concretar les 

accions necessàries que no aturessin la seva tecnologia productiva. El febrer de 

1959, es va beneir l’engegada del nou forn CGE, que va tenir, segons l’inventari, un 

cost de 1.808.559,09 pessetes, sis vegades més que l’adequació del gasogen 
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 Els beneficis de l’exercici econòmic de l’any 1957 van ser de 88.453,74 pessetes mentre el 1958 aquests 
van augmentar fins les 117.870,06 pessetes. AHT: Memòries de Gas Reusense dels anys 1957 i 1958. 
79

 Ídem. 
80

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta de 23 de maig de 1958. Pàg.: 390. 
81

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1953-1969. Volum I. Acta de 29 d’abril de 1960. Pàgs.: 45-46. 
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Tully.82 Les primeres dades extretes del forn CGE van indicar un funcionament 

considerat com altament satisfactori,83 però ben aviat, encara que el rendiment 

responia a les previsions de l’empresa, es va constatar que el resultat, des del punt 

de vista tècnic, eren nefast degut a les esquerdes que van aparèixer a les retortes i 

que van fer que fos imprescindible la seva renovació. Malgrat les reticències, calia 

reconèixer que la instal·lació d’aquest nou forn va significar una gran decepció, un 

fracàs sense pal·liatius. L’intent de no fer públics els problemes en la producció de 

gas no va ser possible perquè l’empresa va haver de respondre, a través del Diario 

Español de Tarragona, els comentaris adversos sobre el subministrament:84 “(...) 

para manifestar que, efectivamente, como consecuencia de la nueva instalación de 

los hornos recientemente inaugurados se han padecido algunas irregularidades de 

suministro, propias, muchas veces, de estas nuevas instalaciones; pero a pesar de 

ello y basándonos comparativamente con otras fábricas la calidad suministrada no 

es de las más deficientes. No obstante, este Consejo, consciente de su 

responsabilidad y manteniendo la tradición centenaria de nuestra fábrica en pro de 

los intereses locales, no ha reparado ni reparará en medidas para conseguir un 

servicio regular y de máxima eficiencia. (...)”  Però, el problema en la producció era 

tan greu que per aconseguir un poder calorífic superior i sense irregularitats, es va 

haver de barrejar el gas d’hulla amb butà.85 És molt possible que les deficiències 

tècniques de la planta de producció provoquessin la dimissió del Director Tècnic, 

Zenon Ballart i Gusils i la contractació de Ramon Serrat i Biarnés.86  

 

A pesar de tenir el vent en contra, la societat es va esforçar per actualitzar altres 

parts de la fàbrica, va millorar la instal·lació per la consecució d’aigua amoniacal i 

va recuperar les dues bàscules que estaven fora de servei. A pesar de les 

                                            
82

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1959 i AGR: Llibre inventaris de Gas Reusense. 1950-1969.   
83

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Actes de 16 i 23 de gener de 1959. Pàgs.: 6-7. 
84

 Ídem. Acta de 10 d’octubre de 1959. Pàg.: 24. 
85

 El poder calorífic del butà era molt superior al gas d’hulla que es fabricava. Ídem: Acta de 23 d’octubre de 
1959. Pàg.: 25. 
86

 Ídem. Actes de 23, 24 d’abril i 2, 5 de maig de 1959. Pàgs.: 14-17. 
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dificultats, en el subministrament, Gas Reusense, va créixer degut als 126 nous 

clients captats durant l’any 1959.87 Durant aquest exercici, es va fer tot un seguit 

d’actuacions per obtenir un altre increment de les tarifes de gas i així poder 

sostenir l’empresa, que travessava per diverses dificultats, una d’elles la reparació 

urgent del nou forn,88 una altra era l’existència, encara, de les quotes de carbó que 

se subministraven de forma irregular a la fàbrica, amb un carbó de baixa qualitat i 

a un preu semblant al d’un metall preciós i per acabar les pèrdues de gas de la 

xarxa encara eren considerables. Amb tot això, els beneficis de la societat de 

l’exercici del 1959, no podien ser espectaculars, de vegades es feia increïble que 

encara en tinguessin, si tenim en compte tots els factors adversos als quals 

s’havien de fer front. El benefici va ser de 179.654,81 pessetes i es van repartir 25 

pessetes per acció, un 5 % del seu valor nominal.89 Aquest benefici sorprenent va 

significar doblar els resultats de l’any 1957 i un 52 % més que l’any anterior, 

semblava un miracle econòmic, tot considerant els problemes de Gas Reusense, 

que tan sols es pot explicar per un augment de les tarifes.90 

 

L’any següent, el 1960, les dificultats de la fàbrica semblaven solucionades perquè 

les cambres del forn CGE van tornar a funcionar en la seva totalitat i fins i tot es va 

afegir una nova cambra amb la qual es va aconseguir un augment del 20 % en la 

producció. Durant l’any 1961, el forn CGE de cinc cambres ja va funcionar a ple 

rendiment malgrat que durant l'hivern va resultar insuficient per cobrir la 

demanda de gas i es va haver de recórrer al gasogen Tully.91 Però, amb tots els 

esforços tècnics i econòmics que s’havien realitzat el sistema de producció era 

antiquat i, més aviat es tractava d’un pedaç, que d’una autèntica adequació 
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 El 1958 hi havia inscrits 3.268 abonats mentre que al final de l’any 1959 hi havia 3.394. AHT: Memòria de 
l’any 1959. 
88

 AGR: Llibre d’actes,1958-1969. Actes de 11 de novembre i 4 de desembre de 1959. Pàgs.: 26-27. 
89

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1959. 
90

 El preu del m
3
 de gas era, l’any 1957, de 2,71 pessetes mentre que l’any 1960 ens consta un preu de 3,10 

pessetes. Dades extretes dels Balanços de Gas Reusense i de les Estadístiques del Sindicat Nacional d’Aigua, 
Gas i Electricitat. 
91

 AHT: Memòries de Gas Reusense dels anys 1960 i 1961.  
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tecnològica, si tenim en compte que nous sistemes de producció s’imposaven en 

d’altres indústries catalanes i espanyoles.92 El fet que la tecnologia de la destil·lació 

d’hulla estava, pràcticament, fora de tota lògica empresarial, ens ho demostra que 

l’empresa de gas tarragonina venia el metre cúbic de gas, més d’un 35 % més barat 

que Gas Reusense. Era la conseqüència lògica de tenir una fàbrica moderna i 

rendible, que utilitzava derivats del petroli, i que no depenia de l’hulla, amb la qual 

cosa es reduïa molt el preu de la matèria primera, i el volum dels salaris que 

invertia en la producció del gas també era inferior.93 El gas era més competitiu, 

respecte a d’altres energies, a Tarragona que a Reus i, per tant, la possibilitat de 

créixer era superior. Així, a partir de 1960, l’increment del consum a Tarragona va 

fer que la producció i les vendes de gas fossin superiors a les de Reus i que l’any 

1965, la producció de Tarragona superés l’empresa reusenca en gairebé un milió 

de m3, gràcies a la demanda creixent.94  

 
Gràfica realitzada a partir de les Estadístiques sobre El impuesto sobre el consumo de Luz de gas, 

Electricidad y Carburo de calcio i les del Sindicato Nacional de agua, gas y electricidad. 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución y consumo 1960. Pàg.: 32-33. 
93

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàg.: 19, 24 i 25. 
94

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1965. Pàg.: 33. 
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Això va ser possible perquè durant les últimes dues dècades, Tarragona havia 

tingut un creixement demogràfic i industrial superior al de Reus, que va significar 

la creació d’un mercat potencial més important.95 La pèrdua d’importància de Gas 

Reusense en el conjunt de la producció de gas de la província de Tarragona, a 

partir dels anys 50, la va provocar per una banda l’aparició de la societat 

tarragonina Gas Tarraconense, que amb unes instal·lacions més modernes va 

superar la rendibilitat de la fàbrica reusenca i va tenir un període importat de 

creixement continu del consum de gas, la qual cosa no va succeir a Reus. La ciutat 

de Tarragona, que havia vist interromput el subministrament de gas des de l’any 

1917, el va recuperar l’any 1953, tot i que Gas Tarraconenese es va constituir com 

empresa l’any 1948.96  

 
Gràfica extreta de les Estdístiques del Sindicato Nacional de agua, gas y electricidad. 

                                            
95

 La producció de gas a Tarragona, el 1960, va ser d’un 9 % major que la de Reus. El 1961, Tarragona va 
produir 1.830.750 mentre que Reus 1.598.239 m

3
, un 13 % menys. Ídem. Pàgs.: 42-43. El 1963, Tarragona va 

produir 2.238.340 m
3
 i Reus 1,924.536 m

3
 però Tarragona tan sols va vendre 160.000 m

3
 més que Reus 

degut a un major nombre de pèrdues en el subministrament. Tarragona perdia el 22,94 % del gas produït 
mentre que Reus tan sols perdia el 15,09 %. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1963. Pàg.: 
51-60. 
96

 BUSQUETS I MOLAS, Esteve: El fanal de gas testimoni d’una època. 1842-1966. Pàg.: 151 i Gas 
Tarraconense, S.A. 1953-1978. 25 anys de servei. Editat al 1978. Pàg.: 9. 
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A pesar de tot, amb el nou forn CGE en funcionament, Gas Reusense tenia 

esperances de remuntar el vol, tot i que havia de fer front a dos problemes de 

difícil solució que estaven interrelacionats entre si: el primer, era la insuficiència 

d’una xarxa de gas que havia quedat obsoleta amb el pas dels anys i que a més 

patia d’unes fuites que no s’aconseguien minimitzar, degut a la precària economia 

de la societat; el segon, era un servei deficient als abonats, perquè en molts 

sectors hi havia un notable descens en la pressió del gas donat que els diàmetres 

de les canonades s’havien quedat petits davant el fort desenvolupament urbà i 

l’augment dels abonats. A més, continuava afectant el subministrament deficient 

de les quotes del carbó. Els organismes estatals van intervenir la distribució i el 

comerç de menuts d’hulla coquitzable i aquest fet va obligar a Gas Reusense que 

acceptés remeses de carbó de qualitat ínfima que, moltes vegades, resultaven 

inadequades per a la pirogenació.97  

 

L’any 1960, en un intent de no enfrontar-se a un competidor en el sector domèstic 

que pogués esborrar-la del mapa i que alhora li aportés els ingressos suficients per 

fer-la viable, Gas Reusense, es va aliar amb el seu nou competidor energètic 

Butano SA. Se li va assignar una de les dues agències de distribució de butà de la 

comarca i aquest mateix any es va signar el contracte amb Butano, SA de Madrid.98 

El butà va aparèixer com un producte energètic econòmic, un nou sistema, que 

com el gas canalitzat, se subministrava als domicilis però amb la diferència que 

enlloc de canonades, es proveïa en unes pesades ampolles que se situaven al 

costat del punt de consum. Ben aviat, es va convertir en un dels símbols de 

l’Espanya del desarrollismo. Aquesta nova energia tèrmica va competir amb el gas 

canalitzat en les mateixes aplicacions: la cuina, l’escalfament de l’aigua sanitària i 

la calefacció. Durant algunes dècades, va ser el medi energètic més popular de les 
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 AHT: Memòries de Gas Reusense dels anys 1960 i 1961. 
98

 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 12 de febrer i 25 de març de 1960. Pàgs.: 31 i 33. 
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llars de l’Espanya. A més, una gran part de les llars de Catalunya i Espanya no 

podien accedir al gas canalitzat, perquè es trobaven en ciutats no hi havia cap 

fàbrica. Totes aquestes llars sense possibilitat de gas canalitzat van conformar, en 

el seu conjunt, el gran potencial del mercat domèstic per al gas butà, perquè 

aquesta energia, molt econòmica, se subministrava embotellada per la qual cosa 

no calia una infraestructura industrial estable a les ciutats i posseïa un poder 

calorífic superior al del gas canalitzat. A més, les instal·lacions domèstiques del gas 

butà eren molt simples i, amb rapidesa, el mercat s’omplí d’aparells per aquesta 

energia. El preu del butà, aprovat l’any 1958, era de 130 pessetes/càrrega per usos 

domèstics i de 246,50 pessetes/càrrega, per a usos industrials. L’equivalent mitjà 

d’una càrrega de butà, la popular bombona, era de 36 m3 de gas de 19.000 

calories, amb un pes de 12,50 kg. i 4,5 m3 de volum.99 Des de 1934 fins l’any 1960, 

el consum va augmentar extraordinàriament. L’any 1960, a la província de 

Tarragona es venien més de 28 mil càrregues, que equivalien a una 1.023.912 m3, 

gairebé la producció anual de gas de la fàbrica de Gas Reusense.100 En els anys 

següents es van donar increments interanuals de l’ordre del 100 % o superiors.101 

La diferència de preu amb el gas ciutat era important, de manera que no es 

estrany que la modernitat energètica dels anys 60, per a una societat amb una 

escassa classe mitjana, s’aboqués al butà perquè amb el mateix consum de gas - 

igual nombre de calories -, la despesa del butà era 4 vegades inferior al cost del gas 

canalitzat.102 

                                            
99

 El poder calorífic del butà era superior al del gas, un m
3
 de butà posseïa unes 19.000 calories. Datos 

estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1960. Publicat per el 
Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad. Pàg.: 67. 
100

 Amb un equivalent de gas d’enllumenat de 4.250 calories, el butà venut a Espanya el 1934 va ser de 
26.495 m

3
 mentre que el 1960 aquesta venda superà els 96 milions de m

3
. Des de l’any 1950 aquest 

increment va ser del 62.845 %. En tal sols un any, 1959-1960, la venda de butà es multiplica per 4. Ídem: 
Pàgs.: 66-67. 
101

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàgs.: 12-13. 
102

 Una botella de butà tenia una capacitat per donar 36 m
3 

de gas de 19.000 calories que es convertien en 
un total 684.000 mentre que 36 m

3
 gas ciutat subministrats, de 3.700 calories/m

3
 eren 133.200. La botella 

de butà costava 130 pessetes, l’any 1960, i un m
3 

de gas ciutat 3,10 pessetes. Per aconseguir les calories 
d’una botella de butà es necessitaven uns 185 m

3 
de gas ciutat que al preu estipulat feia que s’haguessin 

d’invertir 573,5 pessetes.  
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Durant la Fira de Mostres i en una acció de màrqueting, Gas Reusense va exposar 

tant els vells com els nous aparells i aplicacions de gas ciutat i gas butà per donar-

los a conèixer a la població de Reus.103 Es va generar una política per augmentar 

les vendes a través de noves altes dels dos productes i es van crear serveis 

complementaris i bonificacions que els fessin més atractius.104 Per tal 

d’incrementar la distribució del butà, els usuaris van tenir dret a una assegurança 

que cobria el risc i la responsabilitat civil derivada de la utilització del butà.105 En el 

Compte de Pèrdues i Guanys del Balanç de l’any 1960, la distribució de butà va 

significar, només, uns petits guanys: 11.032,73 pessetes.106 L’any 1961, l’empresa 

va afirmar, en la seva Memòria, que la distribució de gas butà a Reus i comarca, 

pràcticament, no deixava beneficis però es considerava convenient continuar amb 

aquesta activitat com a complementària de la fabricació de gas.107  

 

Els beneficis de l’exercici del 1960, basats en la venda de gas, en els subproductes 

generats en la destil·lació i en el butà, van millorar en un 47 % respecte de l’any 

anterior.108 Van ser de 265.237,45 pessetes, i es va repartir un dividend de 25 

pessetes per acció.109 Una part d’aquesta millora es va deure a l’augment de la  

tarifa del gas que va passar de 2,71 pessetes/ m3, el preu vigent de de l’any 1957, a 

3,10 pessetes/ m3, amb un increment del 14,4 %. És un valor lleugerament diferent 

al preu que consta a les estadístiques del Sindicato Nacional de agua, gas y 
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 El cost del “Estand” va ser de 13.072,65 pessetes. AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 12 de febrer i 
25 de març de 1960. Pàgs.: 31 i 33. 
104

 “(…) Se ha recibido carta del Sindicato del Metal, grupo Radio, proponiendo unas bonificaciones sobre 
distribución de contratos para el suministro de butano, que este Consejo ha rechazado por no ser normales y 
estar además en contradicción con las normas de Butano, S.A. (…)” AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 
28 de desembre de 1962. Pàg.: 90. 
105

 Ídem. Actes de 23 de setembre de 1960, 22 de març i 11 d’agost de 1961. Pàgs.: 42, 52 i 59. 
106

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1960.  
107

 Per a la distribució del gas butà l’empresa adquirí una furgoneta Romeo – Diesel. AHT: Memòria de Gas 
Reusense de l’any 1961. 
108

 Es van vendre 1.283.041 m
3
 de gas que significarien de 3.707.862 pessetes, 655 tones de coc amb les 

que s’ingressaren 752.000 pessetes i 156 tones de quitrà que generaren 187.170 pessetes. Datos 
estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. Pàg.: 46-47. 
109

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1960. 
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electricidad que el va fixar en 3,07 pessetes/m3.110 Una altra part dels beneficis van 

tenir el seu origen en la millora de la producció amb el forn CGE. L’augment de 95 

abonats, fins arribar a la quantitat de 3.489, va significar  un increment en la 

producció d’un 4 %.111 Malgrat aquestes dades esperançadores, com que la 

situació econòmica de Gas Reusense era molt greu, el Consell d’Administració va 

considerar l’oferta de Galtier Hispania que pretenia valorar l’empresa per a la seva 

adquisició, tot i que de moment no la va acceptar.112 

 

Des de feia temps que intentava solucionar les deficiències greus de les seves 

infraestructures, però els recursos econòmics sempre van ser escassos. Així, l’any 

1961, Gas Reusense encara practicava solucions parcials als seus problemes 

globals, a més la resolució d’un problema portava afegit que es tingués que 

efectuar una inversió per adequar les infraestructures per tal de que fos efectiva, 

es a dir, l’empresa entrava en un bucle que semblava no tenir final:113 “(...) La red 

de distribución resulta insuficiente hoy día para las verdaderas necesidades de la 

población, al tener que atender un consumo cada día creciente de nuestros 

abonados.- Como consignamos en nuestra citada Memoria, ello viene 

representando una dificultad para nuestros clientes, que este Consejo ha estudiado 

muy detenidamente y, a pesar de que su solución representa un esfuerzo 

económico muy difícil de llevar a cabo, se ha considerado que debíamos 

imponernos tal sacrificio a fin de corresponder a la confianza que se nos viene 

prestando por nuestros consumidores. Para ello, hemos llegado a la conclusión de 

que el único sistema factible es ir al moderado aumento de presión de gas en la 

red, cosa que nos obliga previamente ir a la sustitución de todos los contadores 

hidráulicos por otros de sistema diferente que permitan este cambio de presión. 

Esta sustitución representa un coste de más de tres millones de pesetas que nos 
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 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 11 de març de 1960. Pàgs.: 33. 
111

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1960 i Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960. 
112

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969.  Acta de 6 de maig de 1960. Pàg.: 35. 
113

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1961. 
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vemos obligados a efectuar y que no dudamos ha de repercutir en una solución del 

grave problema señalado. Actualmente ya hemos efectuado el canje de la mitad de 

dichos contadores, y esperamos que, Dios mediante, en el próximo invierno 

estaremos en condiciones de atender todas las necesidades de la ciudad. (...)”  

 

Els beneficis de l’exercici de l’any 1961 es van duplicar respecte de l’any anterior, 

tot i que per a una indústria d’aquesta envergadura eren insuficients com perquè 

tingués consideració d’una activitat amb alts rendiments, ans tot el contrari era 

una indústria que generava excedents que difícilment permetien la seva 

subsistència i més si es te en compte l’adequació contínua de les infraestructures a 

la que es veia sotmesa l’empresa. La diferència en els beneficis, entre els dos anys, 

es va deure a que el nou forn CGE s’havia convertit en més regular i eficient. Però 

tot i això, la capacitat de producció no era suficient i per tal d’atendre la demanda 

es va haver de recórrer a l’ineficaç gasogen Tully, que generava un desajust 

important en els costos de producció. Malgrat aquests entrebancs, l’augment 

sostingut dels abonats, des de l’any 1948, i un lleuger descens del preu del carbó, 

van contribuir a la millora dels resultats econòmics de l’empresa. L’any 1961, Gas 

Reusense tenia 3.570 abonats, amb un augment de 176 abonats en els darrers dos 

anys, la qual cosa significava un modest increment del 5 %.114 Però a pesar 

d’aquests avenços en els paràmetres que podien definir l’exercici, seria necessari 

l’anàlisi exhaustiu del Balanç per extreure conclusions més contundents. Des de 

feia temps, els dèficits qualitatius i la irregularitat de la producció del gas 

subministrat castigaven periòdicament als usuaris del gas canalitzat, el que encara 

convertia en una missió més dificultosa l’acció comercial. 

                                            
114

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1961. 
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Comptador de tipus humit i comptador Sigma tipus sec d’oli.

115
 

 
El repartiment de dividends seria d’un 4 % del valor de l’acció o el que es el mateix 

20 pessetes per acció perquè la resta dels beneficis es va dedicar, a sufragar una 

part del pla de canvi de comptadors.116 L’any 1962 va acabar la substitució dels 

comptadors hidràulics -sistema humit- pels comptadors secs o d’oli i de seguida es 

va posar en servei un sistema d’impulsió per tal d’incrementar la pressió del gas 

que es distribuïa.117  

 

L’any 1961, l’increment dels salaris d’un 6,2 %, va agreujar encara més la situació 

econòmica i va impedir l’aplicació total dels canvis tecnològics, tot i que els 

resultats declarats a la Hisenda pública semblaven optimistes. L’any 1962, el preu 

per hora de cadascun dels 30 treballadors de Gas Reusense era de 24,28 pessetes. 

Barcelona tenia el més elevat, 43,96 pessetes/hora i, Tarragona també tenia un 

preu superior amb 29,32 pessetes/hora. En canvi, Tortosa tenia el preu per hora 

                                            
115

 Cursillo sobre utilización del gas. Barcelona, abril de 1963. Figures 5 i 8. 
116

 Els beneficis de 1960 van ser de 265.237,45 pessetes i els de 1961 de 612.412,58 pessetes. AHT: 
Memòries de Gas Reusense dels anys 1960-1961. 
117

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1962. 
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molt similar al de Reus, mentre que El Vendrell el tenia força inferior.118 Amb 

l’augment oficial de les tarifes moltes indústries gasistes espanyoles no van tenir 

prou, i va ser per això que van reclamar de nou a l’Administració Estatal, un preu 

més alt que els hi permetés garantir la viabilitat de l’empresa. Totes les 

reclamacions es van canalitzar a través del Grupo de Fàbricas de Gas Catalanas i 

que ara semblava defensar, davant del Ministeri d’Indústria, el Sindicato Nacional 

de Agua, Gas y Electricidad.119 Dins de les seves possibilitats, Gas Reusense es va 

intentar adaptar als nous temps i va ser per això que va modernitzar les seves 

oficines, les va reorganitzar i mecanitzar per tal d’aconseguir una major eficàcia i 

control del personal. Una de les grans novetats, va ser l’adquisició de màquines 

que editaven els rebuts mecànicament. La reorganització de les oficines va 

permetre reduir els costos de personal. Però, tot i que va cercar l’eficiència 

administrativa, l’empresa patia per culpa d’una manca de personal administratiu i 

de lampisteria.120 

 
Gràfica elaborada a partir de les diverses fonts consultades. 
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 A Tortosa era de 23,17 pessetes i a El Vendrell 17,35 pessetes/hora. Datos estadísticos técnicos de la 
industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1962. Pàg.: 26.  
119

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1961. Pàg.: 6 i 19. 
120

 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes 20 d’octubre de 1961 i 5 de desembre de 1962. Pàgs.: 63 i 89. 
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A més d’una situació empresarial difícil, Gas Reusense va veure amb inquietud com 

nous plantejaments aliens podien entrar en competència directa amb la seva 

producció de gas. Així, el President de la societat va acudir a una entrevista amb 

l’ajuntament de Reus, on se’l va informar del projecte de Nitris Espanyola, SA per 

fabricar gas metà a partir de les deixalles urbanes. En principi, Gas Reusense va 

manifestar que no tenia cap inconvenient en adquirir el gas produït en aquest 

projecte, sempre i quan es complissin unes certes condicions de quantitat mínima 

de fabricació i de seguretat del subministrament. Malauradament, l’aportació de 

metà que rebia Gas Reusense de l’Ajuntament continuava estancada a pesar de la 

creació de dos nous tancs de fermentació en la Estació depuradora d’aigües.121 

Aquesta col·laboració entre ambdues empreses no va fructificar. 

 

L’any 1962, davant d’una situació que s’escapava de les mans, amb una producció, 

deficient i una infraestructura de distribució lamentable, Gas Reusense va haver 

d’efectuar una ampliació de capital de 1.875.000 pessetes, amb 30 % amb càrrec al 

Fons de reserva, per tal de donar sortida a totes les demandes presents i futures 

que no es podien obviar. L’emissió va constar de 3.750 accions de 500 pessetes 

cadascuna. Amb aquesta ampliació, el capital social de Gas Reusense era de 

5.625.000 pessetes, amb 11.250 accions de 500 pessetes.122 Però l’augment de 

capital no va solucionar el principal problema, la manca de diners en efectiu; per la 

qual cosa es va gestionar un crèdit del Banc de Bilbao, per un milió de pessetes.123 

Algunes de les dificultats que es van presentar no estaven previstes: el canvi de 

comptadors va acabar amb un cost massa elevat, molt superior al que s’havia 

previst; i calia disposar la reconstrucció del forn CGE, perquè tornava a tenir 

esquerdes a l’interior de les cambres de destil·lació, durant l’estiu del 1963. El 

problema clàssic del subministrament i del preu del carbó va convertir la vida de la 
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 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 5, 19 de maig i 25 d’agost de 1961. Pàgs.: 54-60. 
122

 Ídem. Acta de 18 d’abril de 1962. Pàg.: 78. 
123

 Ídem. Acta de 19 de setembre de 1962. Pàg.: 85. 
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societat en una autèntica carrera d’obstacles, que, amb una rendibilitat poc 

convincent, va fer que l’existència de la societat fora un acte de fe. Una fe que 

aquell mateix any van perdre les fàbriques de Valls i Còrdova, perquè es van veure 

obligades a tancar les seves portes.124 

 

 Les notícies més positives per a la societat van ser l’augment dels abonats i 

l’increment en les tarifes. L’any 1962, el nombre d’abonats era de 3.797, en un any 

els havia incrementat en 227 més – un 6 % -, que des de l’any 1948 s’havien 

aconseguit 1.100 abonats nous, un 45 % més.125 Tot i l’augment considerable dels 

clients domèstics, es va produir un descens dels mercats comercial i industrial.126 

Des del 1948, la producció de gas s’havia incrementat en 1 milió de m3.127 Però a 

l’hivern, tant l’augment d’abonats com l’augment del consum per abonat, van 

obligar a l’entrada en funcionament del gasogen Tully, i en conseqüència, es van 

desviar els costos de producció per culpa de la seva manca d’elasticitat. Gairebé 

hauria estat millor, que s’hagués produït un estancament dels abonats perquè no 

entrés en funcionament el gasogen i així poder equilibrar els costos de producció, 

mentre no s’aconseguís que els elements productius fossin rendibles. Tot aquests 

fets, l’augment del consum, les dificultats en la producció de gas i els elevats 

costos de producció i explotació, van aconsellar la previsió a curt termini d’un nou 

sistema per a la producció de gas que no tingués els inconvenients de les 

instal·lacions clàssiques.128 L’empresa va considerar que les línees de producció de 

gas més adequades, tal com havia aplicat La Catalana de Gas y Electricidad en 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1962. Pàg.: 9. 
125

 Les dades, sobre els abonats, del Sindicato Nacional variaven lleugerament respecte a les que oferia la 
companyia. Així, Gas Reusense afirmà que l’augment de abonats de gas, durant el 1962, havia estat de 195 
mentre que les estadístiques del Sindicato Nacional establien l’augment en 227. AGR: Llibre d’Actes, 1958-
1969. Acta de 24 de gener de 1963. Pàg.: 91.  
126

 Els clients domèstics augmentaren en 217 nous abonats però en el mercat comercial i industrial aquest 
descendirien, respecte el 1961, en 32 abonats. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1962. 
Pàg.: 53. 
127

 L’any 1948, la producció va ser de 766.628 m
3
 mentre que l’any 1962, la producció va ser de 1.729.288 

m
3
. AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1957 i Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. 

Producción, distribución  y consumo 1962. 
128

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1962. 
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algunes de les seves instal·lacions, eren a base del cracking catalític.129 Segons 

Datos estadísticos técnicos de la industria del gas del 1962 es va produir aquest 

any un augment de les tarifes fins arribar a les 3,07 pessetes/m3, un 2,67 % més 

que l’any anterior, però aquestes dades no son fiables perquè, des de l’any 1960, 

les actes de la societat marcaven la tarifa en 3,10 pessetes - que la considerem 

com a correcte - i 3,18 pessetes el m3, per l’any 1962. Per a Tarragona, que partia 

d’un preu molt inferior, l’augment de les tarifes va significar gairebé un 37 %, la 

qual cosa va crear més possibilitats empresarials.130 Gas Tarraconense tenia unes 

perspectives econòmiques més importants, perquè era una societat amb uns 

elements productius de primer ordre i un creixement demogràfic superior al de 

Reus, la qual cosa es va reflectir en el capítol de les inversions dels anys 1962 i 

1963, on la societat tarragonina, al contrari que la reusenca, va realitzar una 

important inversió.131 

 

La distribució del gas butà va continuar malgrat les dificultats existents amb la 

distribució primària d’aquest combustible, amb els endarreriments en el transport 

des del centre distribuïdor del Prat del Llobregat fins el magatzem de Gas 

Reusense i amb les restriccions d’altes per a nous usuaris, per part de Butano SA; 

tot es devia a un excés de consum.132 Les dificultats del transport van fer que 

l’empresa adquirís un vehicle per efectuar els transports primaris a les delegacions 

                                            
129

 Trencament de les molècules d’un hidrocarbur per obtenir unes altres de menor pes. S’aplica tan sols a 
alguns hidrocarburs. 
130

 Reus tenia, el 1961, un preu de 2,99 pessetes/m
3 

i el 1962 el preu s’elevà fins les 3,07 pessetes. A 
Tarragona, el preu el 1961, era de 2,20 pessetes mentre que, el 1962, seria de 3,01 pessetes/m

3
.  Datos 

estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1961 i 1962. 
131

 Gas Tarraconense va invertir més de 2 milions de pessetes, 1.780.000 pessetes en noves instal·lacions i 
274.000 pessetes per a despeses de reposició dels equips i instal·lacions. Reus no va invertir gens ni tan sols 
va incrementar la seva xarxa de distribució. Ídem. Any 1962. Pàgs.: 33 i 60. El 1963, invertiria en noves 
instal·lacions 1.612.000 pessetes i 260.000 pessetes en la reposició de l’equip i la instal·lació existent. Datos 
estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1963. Pàg.: 69. 
132

 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 16 de maig,19 de juliol i 28 de desembre de 1962. Pàgs.: 79, 82 i 
90. 
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de Barcelona i València.133 Tot i això, aquesta activitat que tenia 2.198 abonats a 

principis de 1963 i més de 3.000, a mitjans del mateix any, va generar uns beneficis 

considerables.134 De les 480.525,91 pessetes de benefici líquid de l’empresa gasista 

a l’any 1962, el 30% el va aportar la distribució de gas butà i un 70 % la venda de 

gas i dels subproductes resultants de la destil·lació de l’hulla.135 Aquests resultats 

es van veure afavorits per un lleuger augment de la tarifa del gas ciutat, de 0,08 

pessetes/m3, per tal de compensar l’increment de la nòmina produït pel pagament 

de la prima d’assistència al treball al personal de l’empresa.136 Entre els accionistes 

es van repartir 25 pessetes per acció.137 El negoci del butà es va convertir, en 

aquest moment, en una part essencial dels negocis de Gas Reusense, és per això 

que es va contractar un Director comercial per rellançar aquest producte energètic 

que cada dia era més important en el mercat domèstic;138 donat que el seu 

consum nacional havia augmentat un 65,92 %, en l’últim any.139  

 

L’eradicació d’un del problemes més importants de l’empresa gasista semblava la 

llavor per al naixement d’un altre. Durant l’estiu de 1963, es van reparar les 

esquerdes a l’interior de les cambres de destil·lació del forn CGE, la qual cosa va 

generar problemes en la producció i distribució de gas, en haver de posar en 

funcionament el gasogen Tully, el qual es va avariar en la seva part mecànica i es 

va haver de suspendre, almenys durant un parell de dies, el subministrament de 

                                            
133

 “(...) anomalías producidas en los transportes, primero desde la Delegación de Butano, S.A. en Barcelona 
y desde la de Valencia después, nos han obligado a la adquisición de un camión Ebro Diesel con el fin de 
efectuar nosotros mismos tales transportes primarios, logrando por lo menos la regularización del servicio. 
(...)” AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1962.  
134

 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 24 de gener i 7 de juny de 1963. Pàg.: 91 i 100. 
135

 La producció de gas significava el 60,89 % del valor total dels productes i subproductes generats en el 
procés productiu del gas, el 37,65 % corresponia al valor del coc obtingut i 1,46 % al quitrà. Datos 
estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1962. Pàg.: 40 i 41. 
136

 Acta de 26 de gener de 1962. Pàg.: 70. 
137

 De les 480.525,91pessetes de benefici líquid el 1962, 340.602,93 correspondrien a la fabricació del gas i 
139.922,98 pessetes a la distribució del butà. En la Memòria d’aquest any els beneficis del gas ciutat estan 
equivocats, manquen 100.000 pessetes, es per això que aportem les dades del document de l’Impost sobre 
Societats. AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1962. 
138

 Es va contractar com a Director comercial de la agència de Butano, S.A. a Carles Bach Voltas. AGR: Llibre 
d’Actes, 1958-1969. Acta de 8 de març de 1963. Pàg.: 94. 
139

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1962. Pàg.: 11. 
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gas a la ciutat.140 Als costos de reparació del forn CGE, calia d’afegir les pèrdues 

que es van generar amb el funcionament del gasogen i l’aturada del 

subministrament. L’opinió general dels tècnics i del personal, vinculat de forma 

directa o indirecta, amb Gas Reusense i amb la indústria del gas, va advocar, de 

manera unívoca per la immediata i necessària substitució dels mitjans de 

producció de gas existents. Durant aquest any pràcticament s’aboleix el sistema de 

quotes en el subministrament del carbó, però contràriament al que calia pensar el 

procés de liberalització en el comerç i de distribució de l’hulla coquitzable va 

produir un considerable augment del preu, i es va convertir en un altre factor que 

va afectar d’una manera molt negativa els resultats de Gas Reusense. Tots aquests 

inconvenients va fer que es considerés inadequat el sistema de producció, pels 

temps que corrien i que s’anhelés obtenir els recursos per a adaptar-se als nous 

temps que passaven per utilitzar les naftes com matèria primera en la 

producció.141 Calia tornar els elements de producció i de distribució a bons nivells 

d’eficiència tècnica, de manera que Gas Reusense necessitava en certa manera 

reinventar-se, perquè la competència dels gasos liquables del petroli, en les 

formes del butà i el propà, s’imposaven en el mercat energètic com una solució 

econòmica i eficient. Aquest èxit del butà tancava les portes d’alguns consumidors 

potencials de gas canalitzat i creava, quan menys, dubtes amb l’energia que calia 

elegir.142 Però aquesta visió tan pessimista no va comportar l’aturada de l’activitat, 

malgrat que es reunien les condicions necessàries per a l’abandonament de la 

producció de gas. Una actitud més positiva de Gas Reusense, l’any 1963, va ser 

l’inici de la instal·lació d’una canonada que hauria de subministrar gas al barri 

                                            
140

 “(...) Se redactan unos avisos para radiar a los abonados instrucciones concretas para darles a conocer la 
confianza del Consejo en que en pocas horas quedará reparada la avería así como instrucciones para evitar 
cualquier accidente que podría subvenir en caso de no tener bien cerradas las llaves de gas. (...)” AGR: Llibre 
d’Actes, 1958-1969. Acta de 9 de juliol de 1963. Pàg.: 101 i Acta de 10 de juliol de 1963. Pàg.: 102. 
141

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1963.  
142

 Durant l’any 1963, a Espanya, s’incrementà la producció de Gasos Liquables del Petroli (GLP) en un 39,13 
%, el consum va créixer un 85,37 % i el nombre d’abonats un 90,5 %. Datos estadísticos técnicos de la 
industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1963. Pàg.: 14. 
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Niloga.143 S’ha de contemplar el procés continuat d’expansió de la xarxa, com un 

indicador de continuïtat en l’empresa creada l’any 1854. Es per això que el procés 

de l’expansió de gas pràcticament no havia parat mai, i l’any 1963, hi havien 

instal·lats a Reus 38.850 metres de canalització.144 La previsió de creixement era 

optimista, perquè gairebé totes les edificacions que es construïen a Reus ja 

instal·laven el gas ciutat.145  

 

Durant els anys 60, les perspectives d’expansió de la indústria del gas a nivell 

estatal eren interessants una vegada superat el període autàrquic de l’economia. 

Espanya era deficitari en producció d’energia, la qual cosa generava unes 

perspectives d’expansió òptimes. Cal recordar que dins d’aquests ordre de coses, 

el progrés i la participació de la industria del gas en la economia espanyola de la 

postguerra havia estat més aviat escàs. L’aspecte tècnic, que depenia molt de 

l’exterior, havia patit un retard en l’adaptació de les noves tècniques de producció 

i això va repercutir de forma directa en una qualitat baixa del servei, en una 

producció insuficient i una pèrdua de competitivitat respecte de les altres 

energies, Gas Reusense n’era l’exemple perfecte. Les possibilitats de subministrar 

gas als habitants d’aquest país havia baixat, a gairebé la meitat. Des del 

començament de la Guerra Civil, s’havia passat d’11 milions a 5,6 milions 

d’habitants potencials consumidors, per culpa dels nombrosos entrebancs patits 

per aquesta indústria, que van comportar el tancament de moltes fàbriques. Amb 

aquest panorama, ja tan sols quedava ser optimistes. La indústria estava sota 

mínims però el canvi tecnològic, la nova política industrial que obrí, encara que de 

                                            
143

 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1963. 
144

 “(...) dels quals 36.750 corresponen a baixa pressió i 2.100 a alta pressió. (...)” L’Alta Pressió no existia en 
aquests moments a Reus, es tractava una canonada de Mitjà Pressió. OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el 
gas 1855-1985,... Pàg.: 31. Però segons Datos estadísticos técnicos de la industria del gas de l’any 1963, la 
xarxa estava composada per un total de 36.750 metres del quals 2.900 metres eren d’Alta Pressió i 33.850 
metres de Baixa Pressió. 
145

 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 8 de febrer de 1963. Pàg.: 92 
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forma controlada, les portes a l’exterior i l’esperança en el gas natural van 

esperonar un sector de la indústria que portava dècades gairebé estancada.146  

 

A Reus, la clau de la resistència durant tants anys als elements externs i interns 

que van obstaculitzar un desenvolupament adequat de la indústria gasista va ser la 

tenacitat de tots els agents socials de la ciutat, des dels accionistes i els abonats 

fins arribar a l’Ajuntament de la ciutat. Es pot afirmar que Gas Reusense va complir 

més de un segle d’història, envoltada per un aura de romanticisme dels seus 

accionistes, per la consciència burgesa de realitzar un bé social – com a mínim per 

la idea de ser el motor de la ciutat -, perquè s’estimava la indústria pel seu caràcter 

local i perquè per a gran part dels seus accionistes no representava l’activitat 

econòmica principal; la qual cosa els alliberava de la necessitat d’una generació 

considerable de beneficis o sigui, només era obligatori donar un servei a la ciutat i 

cobrir les despeses. Però sense una evolució tècnica en la producció, no hi podia 

haver creixement i sense aquesta premissa l’empresa s’encaminava a la 

desaparició. Als anys 60 del segle XX, la situació empresarial, potser era la més 

delicada de la seva història i el tancament de les seves portes depenia d’un fil, 

perquè per dur a terme el canvi tecnològic calia un important desembors 

econòmic que els accionistes reusencs no volien o no podien assumir, perquè les 

expectatives energètiques del gas elaborat no eren gens clares. La necessitat de 

canviar el sistema de producció de gas era inevitable si es volia aconseguir que el 

negoci fos sostenible. En aquesta època van aparèixer les primeres instal·lacions 

estrangeres de gas propà147 i de naftes que van substituir la fabricació tradicional 

amb carbó. La rendibilitat d’aquestes plantes era alta i permetia, a la vegada, 

augmentar el poder calorífic del gas.148 Segons el Conseller Delegat de Gas 
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 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1962. Pàg.: 10. 
147

 Derivat del petroli al igual que les naftes. 
148

 El poder calorífic es la quantitat de calor produït per la combustió complerta d’una unitat de massa o 
volum de gas. 
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Reusense, Joan Busquets Crusat,149 “(...) la nostra fàbrica anava solament 

vegetant, i encara amb dificultats, per la qual raó vaig començar a pensar en la 

conveniència de transformar-la. La demostració de la nova instal·lació de la 

Catalana de Gas a la Barceloneta, a la inauguració de la qual hi vaig ésser convidat 

preferentment, va acabar de convèncer-me. Ja convençut, dons d’una necessària 

transformació, a base de Fours Piccard, la vaig exposar i fou acceptada per la 

Junta. (...)” El 1961, ja havia iniciat les converses amb tècnics de La Catalana sobre 

el nous mètodes de fabricació de gas a base de craqueig de gasolines lleugeres i 

altres carburants.150 

 

Com en anys anteriors, les dades empresarials de 1963 eren modestes i no 

convidaven a l’optimisme de cara al futur. Es van produir 1.925.000 metres cúbics, 

amb una mitjana de consum de 403,2 m3 per abonat. L’enllumenat públic va 

suposar una venda de 52.169 m3. La producció de gas, conjuntament amb la 

distribució de butà, van generar un benefici líquid de 373.022,17 pessetes, un 

descens del 22 % respecte l’any anterior degut a l’increment d’un 10 % dels salaris, 

d’un increment del 15 % en el preu del carbó, del manteniment del preu de les 

tarifes i de les reparacions en els aparells de producció que van generar dificultats 

en el servei i un descens del rendiment productiu.151 Aquests efectes negatius es 

van compensar, parcialment, amb un increment del 6,7 % dels clients de gas i unes 

vendes de butà excel·lents, de tal manera que durant el més de desembre s’havien 

distribuït 5.200 botelles de butà.152  Però al negoci del butà també presentava 
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 BUSQUETS CRUSAT, Joan: Breu història d’una vida. 1902-1982. Pàg.: 172. 
150

 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 20 d’octubre de 1961. Pàg.: 63. 
151

 Però les dificultats en la producció van continuar, de fet s’havien convertit en cròniques de tal manera 
que es va tenir que aturar el forn CGE per tal de reconstruir les cambres que estaven fortament danyades 
mentre que es va subministrar gas a la ciutat amb el gasogen Tully  el que va generar dificultats en el servei. 
AGR: Llibre d’Actes, 1953-1969. Volum II. Acta de 25 d’abril de 1964. Pàg.: 14. 
152

 Les dues fonts consultades, pràcticament, coincideixen en el nombre d’abonats el 1963, segons la 
primera 4.073 i segons la segona, la Memòria de Gas Reusense, aquests abonats eren 4.052 però la 
Memòria constata un increment de 296 abonats que no concorda amb el nombre d’abonats si tenim en 
compte que s’afirmava, que el 1962, el nombre d’abonats era de 3.797. Datos estadísticos técnicos de la 
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ombres, perquè s’havien reduït les zones d’influència, per culpa del nomenament 

de nous agents distribuïdors, la qual cosa va perjudicar de manera notable els seus 

interessos153 i perquè, des de l’any 1960, es va instal·lar la competència a la 

mateixa ciutat en adjudicar l’Ajuntament una altra llicència per a l’establiment 

d’un magatzem de Butano SA, a la carretera de Castellvell.154 La determinació de 

les noves zones d’influència en la distribució de butà va originar que Gas Reusense 

es queixés davant de gerència de Butano, per la segregació de 472 abonats de la 

comarca de Flix i Móra d’Ebre.155 La política de segregació va crear sectors nous a 

partir de les zones d’influència dels distribuïdors antics, així se li va oferir a Gas 

Reusense l’agència distribuïdora de Salou.156 

 

El negoci del butà, a pesar del seu apogeu, patia dificultats amb el 

subministrament i amb la concessió de noves altes d’abonats. L’increment del 

consum va fer necessari comprar un altre camió per la distribució, sense tenir clar 

que la relació inversió – beneficis fos l’adequada. El sector del butà, tampoc, era un 

mercat excessivament estable i amb freqüència patia problemes de manca de 

subministrament perquè, en el cas de Gas Reusense, la planta d’emplenat que 

Butano tenia a la ciutat de Manises –València- no donava l’abast i en diverses 

ocasions els camions de Gas Reusense no havien pogut carregar per manca de gas, 

tot i que la premsa de l’època comunicava que ja s’havia superat la carència de 

d’envasos i d’intercanvis de càrregues. Per contra, durant el gener del 1965, es va 

limitar a un camió diari la càrrega assignada a la agència, la qual cosa va reduir a la 

meitat la capacitat de distribució i va generar les queixes dels usuaris de la zona de 

                                                                                                                                    
industria del gas, 1963. Pàg.: 45-69 i AGR: Llibre d’Actes, 1953-1969. Volum II. Acta de 25 d’abril de 1964. 
Pàg.: 14. 
153

 Ídem. 
154

 Enric Vallduví i Sardà, com Agent a Reus de Gas Butano, S.A., va aconseguir la llicència, el 13 de maig de 
1960, per a construir, en una finca de la seva propietat, situada a la carretera de Castellvell (hectòmetre 6), 
un magatzem de 2a. Categoria amb una capacitat total de 5.000 kg de gas. AHCR: Serveis Tècnics, 1958-
1959. 
155

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Actes de 3, 17, 28 de gener i 3 d’abril de 1964. Pàg.: 
109-111 i 113. 
156

 Ídem. Acta de 4 de desembre de 1964. Pàg.: 126. 
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Reus. L’increment del consum del gas butà va obligar a fer un augment en la 

inversió de capital en envasos per fons de maniobra.157 Malgrat l’increment de les 

vendes, els distribuïdors necessitaven un augment en la comissió que percebrien 

per quilogram de gas, donat el creixement constant de les despeses de distribució i 

la congelació d’ampliació de més distribuïdors oficials en el territori nacional.158 El 

negoci del gas butà havia iniciat una davallada que havia truncat, de manera 

ràpida, les expectatives excel·lents generades feia poc temps. L’interès de Gas 

Reusense per aquest negoci va començar a decaure.  
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 Ídem. Acta de 8, 22 de gener i 5 de març de 1965. Pàg.: 128, 129 i 131. 
158

 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 2 d’abril de 1965. Pàg.: 133. 
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17.3. La intervenció de Catalana de Gas y Electricidad: rescat i assimilació 

dels actius de Gas Reusense (1964-1969). 

 

Durant l’any 1964, Gas Reusense va continuar amb els problemes de la producció 

de gas: el forn CGE era incapaç de fer front a la demanda i la utilització del gasogen 

Tully retallava el rendiment econòmic de l’empresa. La producció va esdevenir 

insostenible. A més, la inversió realitzada per tal de resoldre els problemes en la 

distribució, la millora de la xarxa i dels gasòmetres, van comportar una minva dels 

beneficis. Els increments dels jornals, del preu de l’hulla i del cost del seu transport 

a la fàbrica, van representar dificultats afegides per al desenvolupament de la 

indústria en condicions rendibles. Es van realitzar estudis per a la creació d’una 

nova fàbrica, però tots aquests estudis van determinar la inviabilitat del projecte 

perquè representaven un cost, que els accionistes ni podien i ni volien assumir, 

d’entre 25 i 30 milions de pessetes. La necessitat de la col·laboració amb l’empresa 

La Catalana de Gas y Electricidad es va fer imprescindible. Amb tot, els resultats de 

l’exercici econòmic van resultar positius però baixos, similars a l’any anterior, si, 

com deia el Consell d’Administració, es tenia en compte la importància de 

l’empresa i el capital emprat en la mateixa. En la Memòria d’aquest any 1964, es 

va fer una crida a l’austeritat i no es van repartir beneficis entre els accionistes, era 

d’altra banda una actuació habitual en una empresa que feia dècades que 

enganyava al seu destí.159   

 

L’ajuntament de Reus, també, tenia certa preocupació en el futur de la fàbrica de 

gas. Gas Reusense va visitar l’Alcalde de la ciutat, conjuntament amb el Director 

General i el cap de la Divisió Tècnica de La Catalana de Gas, i li va informar de la 

col·laboració establerta entre les dues empreses, i la qual estava encaminada a la 

                                            
159

 El benefici el 1964 va ser de 348.194,73 pessetes. AGR: Llibre d’Actes, 1953-1969. Volum II. Acta de 30 
d’abril de 1965. Pàg.: 18-20. 
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consecució d’un subministrament de gas a la ciutat de nivell europeu.160 A través 

de l’entrevista realitzada al Conseller Delegat pel Semanario de Reus el 1965, 

també, es va donar a conèixer la situació de l’empresa i els problemes que la 

envaïen i que havien fet que els clients pensessin en una possible desaparició de la 

fàbrica i la supressió del servei de gas a la ciutat.161 Joan Busquets Crusat va 

desmentir els rumors del tancament de la fàbrica encara que especificà que, com a 

conseqüència de la Guerra Civil i el lloguer de la fàbrica a Carbones del Cadí, 

aquesta va quedar en tan males condicions de servei que arribà un moment en 

que un 50 % de l’accionariat va pensar en la liquidació del negoci. L’altra meitat 

d’accionistes, més optimistes, estaven en desacord i estaven disposats a renunciar 

fins i tot al benefici que la possible liquidació els hi podia aportat i, a més, 

reclamaven el concurs d’altres reusencs per unir-se a la seva col·laboració i 

intentar de nou la reconstrucció de la fàbrica per tal de deixar-la en condicions 

d’un servei regular. Però per altra banda, va afirmar que l’empresa ja havia iniciat 

gestions amb la Catalana de Gas y Electricidad per tal de donar viabilitat al 

projecte i va mostrar la seva sorpresa davant d’un possible procés de 

municipalització de la fàbrica. 

 

Carregar la responsabilitat dels problemes de la fàbrica, a la Guerra Civil i en 

menor mesura a Carbones del Cadí, quan aquesta empresa va fer un favor a Gas 

Reusense en llogar la fàbrica en un moment en que estava aturada, no és una 

consideració objectiva. Les decisions tecnològiques errònies preses en el si de 

l’empresa van tenir, tant o més influència que els fets anteriors, la qual cosa el 

Conseller Delegat no va poder amagar. Haver apostat pel sistema tradicional de 

producció de gas – destil·lació d’hulla – que en paraules seves, en només set anys, 

degut a l’evolució extraordinària de la tecnologia en la industria del gas, el forn 

CGE ja resultava antiquat, antieconòmic i, a més, insuficient, va ser una manera 
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 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 23 d’abril de 1965. Pàg.: 133. 
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 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas… Pàg. 33-36. 
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subtil de reconèixer l’equivocació fatal de la política de l’empresa.  És per això, que 

es va tornar acudir a La Catalana de Gas, per tal de copiar la seva nova tecnologia i 

adequar-la a les necessitats de l’empresa. A Reus, es va elegir un nou sistema de 

producció i distribució que utilitzava naftes lleugeres, per a l’obtenció d’un gas de 

ciutat europea, o sigui 4.200 calories, en base a una població de 60.000 

habitants.162 El projecte tenia un termini d’execució d’uns quinze mesos. També, 

va afirmar que la col·laboració de l’empresa barcelonina s’emmarcava dins d’un 

projecte seu més ambiciós, en el qual entrava de ple la nostra ciutat, l’expansió de 

la seva xarxa per Catalunya i fer un complex industrial ambiciós. La política 

d’expansió de La Catalana de Gas y Electricidad, en relació amb les restants 

fàbriques de Catalunya, ja havia estat comunicada, l’any 1961, pel Conseller-

Delegat, Pere Duran i Farell, al Grupo de Fábricas de Gas Catalanas. Poc després, 

Gas Reusense es va comprometre a estudiar, conjuntament amb l’empresa 

barcelonina, les possibilitats d’una futura col·laboració amb la creença que era 

convenient establir relacions sobre la base d’un protocol que regulés els drets i 

deures respectius. Aquest protocol, que era igual o similar a totes les empreses de 

gas de Catalunya, era necessari i beneficiós, i de ben segur s’acceptaria després 

d’un assessorament jurídic i d’un estudi econòmic. Abans que l’empresa reusenca 

l’acceptés, ja ho havien fet les ciutats de Vic, de Manresa, de Manlleu i de 

Tortosa.163  

 

Joan Busquets, com a Conseller Delegat, era del que creia que la col·laboració amb 

La Catalana era la millor solució per mantenir el servei de gas a la ciutat de Reus 

per dues raons. Primera, perquè aquesta empresa tenia projectat instal·lar-se en 

aquesta zona, encara que no es pogués parlar de competència. I segona perquè, 

en aquest moment la col·laboració amb La Catalana, per la seva experiència i el 
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 Una altra possible solució apuntada per La Catalana, i que podia fer variar el primer projecte concebut, 
era crear una instal·lació que tingues com a combustible els gasos residuals. Ídem. Pàg.: 35. 
163

 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 17 de novembre, 7 de desembre de 1961, 26, 27 de febrer i 16 
de març de 1962. Pàg.: 65, 67 i 71-75. 
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seu potencial tècnic i econòmic resultava una garantia de qualitat i eficiència de 

subministrament per a l’expansió que es preveia a Reus. Com a prova de l’interès 

d’aquesta cooperació calia fer esment de què gràcies a l’empresa barcelonina 

diverses fàbriques que estaven a punt de desaparèixer havien pogut resoldre el 

problema de la seva supervivència.164 Tampoc s’havia d’oblidar que l’empresa 

barcelonina subministrava, amb bona qualitat, el 65 % del gas que es fabricava a 

Espanya. Joan Busquets, a través de la premsa, també, es va lamentar de no poder 

correspondre, tal i com hauria volgut Gas Reusense, als abonats a pesar de 

l’interès i la bona voluntat de la companyia però que calia reconèixer que les 

circumstàncies no els afavoriren en absolut. Les declaracions del Conseller Delegat 

eren una confirmació de què el futur del gas, que des de 1854 arribava a les llars, 

comerços i indústries reusenques i que encara il·luminava alguns carrers de la 

ciutat, estava garantit a partir d’una nova inversió en el sistema de producció i 

d’una col·laboració més activa des de La Catalana. Des de l’Alcadia de Reus es va 

rebre amb gran satisfacció les noves perspectives que es desprenien de les seves 

declaracions i van oferir tot el seu suport per a l’èxit d’aquesta import empresa.165 

 

El projecte del canvi del sistema de producció comportava els trasllat de la fàbrica, 

que ara ja es trobava dintre del nucli urbà de la ciutat. El creixement de la ciutat de 

Reus havia fet que l’industria, que quan es va crear es trobava als afores de la 

ciutat, ara estava encaixonada entre nous edificis i la carretera que envoltava la 

ciutat.166 El solar de la fàbrica havia incrementat molt el seu valor, al mateix ritme 

que s’havia apropat la urbs. El trasllat de la fàbrica era interessant per dues raons 

bàsiques: la venda del terrenys de la fàbrica permetia construir una nova i 

moderna instal·lació productora de gas que rebaixaria els costos de fabricació i, a 
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 Dènia, Cartagena, San Fernando, Puerto de Santa Maria, La Corunya, Granada, Xerez de la Frontera, 
Alacant, Calella i Arenys de Mar ja havien desaparegut. OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas…  Pàg.: 36. 
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 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas… Pàg. 36-37. 
166

 La carretera que passava per davant de la fàbrica havia estat creada poc després de que es desplacés la 
via fèrria cap l’exterior (direcció Tarragona) i desapareixes l’aparcador del ferrocarril. Això succeí el 1954. 
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més, si s’allunyava la fàbrica del centre de la ciutat s’evitava la contaminació.167 

Per aquesta finalitat, es que van comprar uns terrenys de 2 hectàrees, situats a la 

carretera de Tarragona, a 1,5 kilòmetres del centre de Reus dins de la partida del 

Burgaret, per 1.350.000 pessetes que es van pagar en dos terminis. El preu era 

molt raonable i la situació excel·lent. L’evident esperit d’innovació es contradeia 

amb l’estat financer de la societat que a pesar d’aquesta limitació no va defallir en 

la recerca de solucions de futur. 

 

El Director Tècnic, Ramon Serrat es va dedicar, poc després de la compra dels 

terrenys, a visitar, conjuntament amb tècnics d’altres fàbriques de gas, diverses 

fàbriques estrangeres que disposaven d’instal·lacions de gas similars a la que 

projectava Gas Reusense. Es volia ampliar el coneixement sobre el sistema de 

producció de gas propanat, per tal de poder tenir els millors arguments en prendre 

la decisió de construir la nova fàbrica. Es va redactar un informe tècnic acurat per 

tal de presentar-lo al Consell d’Administració de la societat. D’aquest informe 

s’extreia la conclusió que el cost d’una nova fàbrica de gas, que garantís les 

necessitats presents i futures de la ciutat de Reus, representava una inversió d’uns 

10 a 12 milions de pessetes. Aquest cost representava un alt mur a salvar però que 

es feia inevitable assumir si es volia continuar amb el negoci del gas. Es va exposar 

a la Junta –Consell d’Administració- de l’empresa l’informe de la casa francesa 

Fours Piccard que estava disposada a fer la instal·lació amb unes bones condicions, 

però que obligava a fer una bestreta del pagament total en el moment de 

formalització del contracte. Els costos de la nova fàbrica i el trasllat de la producció 

a la partida del Burgaret generaven unes altes despeses que es podien sufragar 

amb un desembors de capital, a base d’una ampliació d’accions. Segons el 

Conseller Delegat, Joan Busquets Crusat, el gran valedor del projecte d’innovació 

en la producció de gas, aquest desembors era raonable ja que significava 
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l’increment en un 25 % el capital existent tenint en compte que aquest desembors 

era només provisional ja que els terrenys on estava ubicada la fàbrica existent 

tenien el valor necessari per a poder afrontar folgadament totes les despeses de la 

nova instal·lació. Però alguns elements del Consell d’Administració no estaven 

disposats a aportar aquest capital necessari, a més van bloquejar l’entrada a nous 

accionistes que haurien pogut incrementar el capital social de l’empresa. Fins i tot 

van impedir que l’ampliació de capital anés a càrrec, exclusivament, del Conseller 

Delegat que encara mantenia una confiança extrema en la viabilitat de 

l’empresa.168  

 

Al problema de la manca de confiança en l’empresa per part d’un gran nombre 

d’accionistes s’hi va afegir un altre entrebanc, que va incrementar més el 

pessimisme  dels accionistes. Una important campanya de premsa, afavorida des 

de l’Ajuntament de Reus, criticava el servei que Gas Reusense oferia als seus 

clients. En el fons d’aquesta crítica s’amagava el gran interès, per part del 

consistori reusenc, per a la municipalització de la fàbrica.169 Aquests moviments 

socials no feien cap bé a la possibilitat que inversors privats aportessin capitals per 

tal de rescatar a la societat reusenca del col·lapse econòmic i tecnològic. Davant 

d’aquestes notícies i mirant el que succeïa al seu voltant, el Consell d’Administració 

de Gas Reusense va caure en el desànim i va donar plens poders al Conseller 

Delegat perquè gestionés el traspàs de la fàbrica o adoptés qualsevol altra solució 

que defensés els interessos de la societat. Salvar l’empresa sense tenir que 
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 “(...) estava disposat a posar-hi el total de l’ampliació pel meu compte. Tanta era la confiança que tenia 
en l’èxit de l’operació! 
Lamentant-ho molt he de fer una exposició de fets per a demostrar el disgust que varen proporcionar-me la 
majoria d’aquells col·laboradors que vaig escollir, en particular el senyor Aluja – com s’obliden els favors!- i 
germans Vilella, dels que esperava una millor correspondència.(...)”  Ídem.: Pàg. 175. 
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 “(...) Per altra part i en aquelles difícils circumstàncies, començaren a aparèixer en el Setmanari Reus uns 
escrits reclamant un millor servei i també, per part d’alguns Consellers del nostre Ajuntament, s’inicià una 
persistent campanya de municipalització de la fàbrica que, de produir-se hauria estat una veritable 
espoliació amb fatals conseqüències per als accionistes. Insistint en aquest propòsit municipal, vaig rebre, 
com a Conseller Delegat, un ofici dels serveis tècnics de l’Ajuntament notificant-me la meva intenció, 
reiterada en una intensa campanya periodística, com he dit abans.(...)” Ídem.: Pàg.: 175. 
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recórrer a l’exterior era, pràcticament, impossible encara que es va estudiar, l’any 

1964, la possibilitat d’una altra ampliació de capital tant per atendre les 

necessitats financeres de l’entitat com per a una possible modificació de les 

instal·lacions.170 A més, l’evolució econòmica de la societat, durant aquest any era 

negativa la qual cosa feia créixer el sentiment de desolació entre els accionistes i 

allunyava qualsevol besllum de possible solució.171 Sense cap opció vàlida, el més 

racional, era trucar a la porta de La Catalana de Gas.172 

 

Les negociacions entre Gas Reusense i el Director i el President de La Catalana, 

Pere Duran i Farrell173 van arribar a l’acord de fer una Memòria, prèvia a la pressa 

de qualsevol decisió, de la situació tècnica i econòmica de la fàbrica de gas 

reusenca. Van venir els assessors de La Catalana a fer l’estudi sobre el terreny i 

després de demostrar un gran interès per l’empresa, es va entrar en negociacions 

sobre les condicions d’un arranjament de la fàbrica, que van ser a base d’adquirir 

la majoria de la societat. Les accions de Gas Reusense que adquirí La Catalana, a 

finals de l’any 1964, es van vendre a un preu de 750 pessetes cadascuna i els 

terrenys de la fàbrica es van valorar en 1.650.000 pessetes,174 malgrat la carta 
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 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 6 de maig de 1964. Pàg.: 116. 
171

 Ídem. 23 d’abril de 1965. Pàg.: 134. 
172

 “(...)Aquesta dramàtica situació vaig aprofitar-la per a insistir, una vegada més, en la meva aportació 
econòmica o ampliació de capital per instal·lar una nova fàbrica, com ja havia proposat; però malgrat la 
meva insistència no va haver-hi manera de poder-los convèncer. Per tant, no hi vaig veure altra solució que 
valer-me del Director de la Catalana de Gas, senyor Marquet que, ja he dit abans, era molt amic meu, pels 
anys de contacte que havíem mantingut. (...)” BUSQUETS CRUSAT, Joan: Breu història d’una vida. 1902-
1982.. Pàg.: 175.  
173

“(...) L’empresari català Pere Duran Farell va ser l’impulsor de la utilització del gas natural a Espanya. Va 
néixer a Caldes de Montbui, va morir el 11 de juliol de 1999 a Barcelona als 78 anys a causa d’un accident 
vascular cerebral. Era doctor enginyer de Camins, Canals i Ports. El 1970 va crear una planta de gas natural 
que cinc anys més tard es convertiria en Enagas i Catalana de Gas. El 1991 va assumir la presidència de Gas 
Madrid i Catalana de Gas, que aquell mateix any es van fusionar, i un anys després es va constituir Gas 
Natural, SA, de la que Duran va ser President fins el 1997, quan va renunciar al càrrec i va passar a ser 
President de Honor. Així mateix va ocupar altres alts càrrecs en diferents empreses i entitats. (...)”  Extret de 
l’article publicat al diari El País el 13 de gener de 2000. 

174
 “(...) Vingueren els assessors de La Catalana a fer un estudi sobre el terreny i vaig aconseguir entrar en les 

negociacions sobres les condicions d’un arranjament, que foren a base d’adquirir la majoria de la Societat i 
en la qual jo em comprometia a deixar-hi les meves accions amb la condició de donar-los un dret d’opció en 
el cas que en decidissin l’adquisició.  
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signada pels membres del Consell d’Administració de Gas Reusense que donava el 

consentiment al pacte en unes condicions més desfavorables - 500 pessetes per 

acció i cessió gratuïta dels terrenys de la fàbrica -.175 És que la majoria dels màxims 

accionistes volien desfer-se d’una indústria que necessitava una important 

renovació i que a més, especialment els 30 últims anys, no havia generat uns 

beneficis suficients com per lluitar per ella. Exclusivament per una gran afectivitat 

es podia invertir capital sobre una indústria local centenària però obsoleta i que 

presentava un futur incert. Els majors accionistes de Gas Reusense obtenien, 

lògicament, més rendiments en la seva activitat habitual que poc tenia a veure 

amb el món del gas; per a ells la indústria del gas era tan sols una activitat 

                                                                                                                                    
Ja arribats a aquest punt i coneixent per experiència el comportament indecís d’alguns Vocals, vaig 
considerar convenient demanar-los un escrit signat per tots en el qual escrit constaven les condicions del 
traspàs i llur acceptació. Aquesta carta - autorització la tinc jo en el meu arxiu; l’últim paràgraf el vaig 
proposar jo per tal de donar la sensació d’urgència. (...) vull anticipar que les condicions que vaig aconseguir 
amb el senyor Duran foren molt superiors a les que es detallen en la referida oferta, puix les accions que en 
varem autoritzar a vendre a 500 pessetes les vaig cotitzar a un 50 % més del seu valor, o sigui a 750 
pessetes, i els terrenys, que també m’autoritzaven a cedir-los gratuïtament, els vaig valorar en 1.650.000 
pessetes. No cal dir que aquesta operació va deixar sorpresos i més que satisfets als signants de la repetida 
carta. (...)” Ídem. Pàg.: 175-176. 
175

 “Reus, 4 de Diciembre de 1964.- Sr. Don Juan Busquets Crusat: Ciudad.  
Muy Sr. Nuestro y apreciado amigo: 
De acuerdo con lo convenido en la entrevista celebrada hoy, los abajo firmantes, tanto en nombre propio 
como en nombre y representación de nuestros familiares, poseedores entre todos de la inmensa mayoría de 
las Acciones de Gas Reusense S.A., autorizamos a V. Para que pueda gestionar la venta de dichas Acciones a 
base de las condiciones que se especifican a continuación: 
Precio de las Acciones: Su valor nominal de quinientas pesetas cada una. 
Cesión gratuita, a los compradores, de los terrenos que la Sociedad posee en la Carretera de Tarragona. 
Todas las existencias de primeras materias quedarán a favor de los vendedores. 
Los vendedores se harán cargo de los débitos que tenga la Sociedad en el momento de la venta. 
Los compradores se obligarán a dejar libres, a disposición de los vendedores y en el plazo de dos años y 
medio, los terrenos donde Gas Reusense tiene sus instalaciones industriales.  
Condiciones de pago: Las que Vd. Estime convenientes, al contado o a base de plazos. 
Autorizamos igualmente a Vd. para que firme los documentos que sean precisos a favor de la persona o 
personas físicas o jurídicas que tenga por conveniente. 
Por nuestra parte nos comprometemos formalmente a firmar los documentos públicos o privados que sean 
necesarios. 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que empezaron las gestiones y encontrándonos en la 
urgente necesidad de tomar una decisión para obrar en consecuencia, dicha autorización se entiende válida 
hasta el día treinta y uno del mes de la fecha, ya que no nos es posible retrasar por más tiempo el anuncio, a 
nuestros abonados, de la prevista renovación de los suministros de gas. 
Con nuestro mejor afecto, les saludan sus amigos. 
Firman: Salvador Salvadó Salvadó, Ramón Vilella Macaya, Jaime Gilabert Padreny, Antonio Aluja Pons, Juan 
Vilella Macaya y Francisca Gilabert Bages. (…)” 
Ídem: Pàg.: 177. 
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industrial auxiliar en la que ja tenien prou amb que no els generés ni pèrdues ni 

mals de cap que els obligués a rascar-se la butxaca. 

 

L’any 1964, la situació de la Tresoreria de l’empresa era molt precària, s’havia 

buidat la caixa per tal de fer front al deute contret amb el proveïdor dels 

comptadors.176 Era una senyal negativa més de què l’entitat reusenca estava en 

una situació de crisi permanent des de feia 25 anys. Però encara havia de caure el 

símbol més important de l’empresa: l’enllumenat públic. Un enllumenat que des 

de 1855 havia donat llum i vida als carrers de la ciutat de Reus, a les nits i als 

capvespres, en més o menys mesura, però que sense cap mena de dubte la seva 

aparició va simbolitzar la modernitat a la ciutat. L’ajuntament de Reus va demanar 

la transformació de l’enllumenat a gas de la plaça d’Espanya –Mercadal- en elèctric 

i va liquidar 109 anys de l’aplicació pública del gas.177 L’empresa va catalogar en 

negatiu l’exercici del 1964 i es va destacar  principalment l’enorme baixada en el 

rendiment de l’explotació provinent de l’augment en el cost de l’hulla, de 

l’augment dels jornals i de la baixa quantitat dels metres cúbics facturats. Va 

sumar en aquests fets, la gran quantitat de gas perdut en els gasòmetres 1 i 2 pel 

seu mal estat de conservació.178 Durant l’any 1965, les condiciones no van millorar, 

ans al contrari, ja que una altra vegada el forn CGE estava en unes condicions 

precàries a pesar de les últimes reparacions i es va reconèixer que difícilment 

aguantaria la producció d’un altre hivern. Davant aquesta situació, es va acordar la 

seva substitució per un sistema de craqueig tèrmic de naftes, gasolines lleugeres 

no carburants. Mentre això succeïa, i per tal d’aconseguir una plusvàlua dels 

terrenys on hi havia les instal·lacions de l’empresa i davant de l’imminent 

necessitat de la construcció d’una nova fàbrica que s’havia d’ubicar fora de la 

ciutat, es va decidir la venda dels terrenys, propietat de Gas Reusense, per un valor 
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 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 26 de maig de 1964. Pàg.: 117. 
177

 Ídem. Actes de 6 de juny i 27 d’octubre de 1964. Pàg.: 118 i 124. 
178

 Ídem. Acta de 23 d’abril de 1965. Pàg.: 134. 
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mínim de 500.000 pessetes i una permanència màxima de dos anys després de la 

venda.179  

 

L’exercici de 1965 no va aportar cap novetat important, la producció de gas era 

precària i el col·lapse definitiu del forn CGE penjava d’un fil. D’acord amb el consell 

de La Catalana, es va proposar adquirir un gasogen a base de naftes lleugeres 

capaç de produir 700 m3/hora, amb una gran flexibilitat de fabricació i un 

subministrament de quantitats relativament grans amb un poder calorífic de 4.100 

calories/m3.  Era una solució transitòria i d’emergència. El 5 de maig de 1966, va 

entrar en funcionament el nou gasogen de naftes.180 Una altra part dels negocis de 

Gas Reusense, la distribució de butà, va patir un període d’incerteses davant 

l’exigència que el moviment d’ampolles es realitzés en un magatzem de 1a 

categoria, que comportava una elevada inversió que no es corresponia amb els 

beneficis de l’activitat, perquè ja suportava unes despeses considerables en la 

conservació i reposició, quan era necessari, dels vehicles de repartiment del butà. 

Aquests entrebancs en els negocis de l’empresa van provocar que els beneficis 

fossin els més reduïts dels últims 5 anys.181 Per culpa dels resultats econòmics dels 

últims anys, de la hipoteca que representava una fàbrica obsoleta i de la necessitat 

de crear una de nova i d’una xarxa de distribució de gas amb un índex de fuites 

alarmants, els accionistes van desestimar de manera definitiva l’opció de continuar 

amb la marxa de l’empresa sense ajuda externa. Es per això que, el Consell 

                                            
179

 Les condicions bàsiques que s’estipularen per la venda afectaven al preu del terreny, que no podia ser 
inferior als 2 milions de pessetes, que en aquesta venda no es comprenien els edificis i instal·lacions 
ubicades en aquest terreny per tal poder aprofitar les instal·lacions i els materials d’enderrocament. El 
comprador dels terrenys havia de permetre a Gas Reusense continuar ocupant els terrenys, com a termini 
màxim, 2 anys, temps en el qual s’havia de procedir a l’enderrocament i trasllat total o parcials de les 
instal·lacions i materials al seu càrrec. Ídem. Acta de 28 de gener de 1966. Pàg.: 143-145. La quantitat de 2 
milions de pessetes va aparèixer equivocat a l’acta i a l’escriptura de compra i venda essent el preu correcte 
dels terrenys de 500.000 pessetes. Ídem. Acta de 5 de març de 1966. Pàg.: 147-149. 
180

 Ídem. Actes de 4 de juliol, 6 d’agost de 1965 i 20 de maig de 1966. Pàg.: 138, 139 i 150. 
181

 L’any d’uns beneficis més similars va ser el 1960 que ascendiren fins a les 265.237,45 pessetes mentre 
que l’any d’un major benefici va ser el 1961 amb 612.412,58 pessetes. L’any 1965 els beneficis van ser de 
245.604,64 pessetes. AHT: Balanços de Gas Reusense dels anys 1960-1965. 
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d’Administració va decidir la venda de les seves accions a La Catalana de Gas y 

Electricidad perquè d’aquesta manera la implicava en l’esdevenir de Gas Reusense.  

 

Desprendre’s dels actius de Gas Reusense en la producció i la distribució de gas 

canalitzat era un fet, gairebé, irreversible. Circumstància reflectida a l’Acta que 

sobre les reunions del Consell d’Administració s’elaborà el 2 de març de 1966 i en 

la qual es deixava constància que amb els medis econòmics que posseïa la societat 

no es podia fer front a la renovació de material i a l’execució d’instal·lacions 

modernes amb les quals millorar un insuficient subministrament i la qualitat del 

gas. Es va arribar a l’acord que garantia les sol·licituds realitzades pel Consell 

d’Administració de Gas Reusense perquè es construïssin les noves instal·lacions en 

el termini de dos anys i perquè es subministrés gas en quantitat i en qualitat 

suficient per tal d’assegurar que Reus tingués un bon subministrament 

permanent.182 En aquesta l’acta es va certificar la defunció de la societat Gas 

Reusense i la pèrdua d’una indústria reusenca centenària, tot i que la producció de 

gas a Reus va continuar a mans d’una altra empresa catalana. La confirmació 

d’aquest fet, i la conseqüència lògica de l’acord de col·laboració entre ambdues 

empreses, van ser el canvi dels càrrecs directius de la societat reusenca, de tal 

manera que es va nomenar Lluís Marquet i Torrents com a President del Consell 

d’Administració i Conseller Delegat, que també era el Director General de La 

Catalana de Gas, i com a Vicepresident a Joan Busquets i Crusat, com a Secretari el 

barceloní Jaume Rios i Camarasa.183 Un altre fet que denota el control de La 

Catalana de Gas sobre Gas Reusense va ser que les reunions i les actes, que 

deixaven constància dels acords presos dins l’empresa, a partir d’aquell moment 

es van realitzar a Barcelona. En la primera reunió de nou Consell, s’insisteix en la 

necessitat de conèixer profundament el mercat energètic reusenc abans de decidir 

les instal·lacions de la nova factoria i d’estudiar la rendibilitat del l’activitat de 
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 Ídem. Acta de 2 de març de 1966. Pàgs.: 145-147. 
183

 Ídem. Acta de 30 de juny de 1966. Pàgs.: 151-153. 
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distribució de butà, per tal de saber si era necessària la construcció d’un nou 

magatzem.184 Es va acordar assignar a Ramon Serrat i Biarnes, Director tècnic de 

Gas Reusense, les atribucions que s’estimaven convenients per l’acompliment de 

les seves funcions, comunicar el nomenament del nou Consell a les autoritats 

locals i provincials i la conveniència de conèixer la situació laboral del personal de 

la companyia com també el seu organigrama per tal d’analitzar les seves 

possibilitats i millorar les condicions de les persones al seu servei.185 Poc després, 

la direcció de l’empresa va determinar en la solució tècnica de la nova fàbrica que 

calia separar el mercat domèstic - comercial de l’industrial i que, fins l’any 1971, la 

previsió de producció de les noves instal·lacions haurien de ser de 25.000 m3 de 

gas no  tòxic, comptant amb un element de reserva. Quan a les inversions, els 

primers estudis van aportar xifres importants i potser fora de l’abast de Gas 

Reusense, pel que s’havia d’aprofundir sobre aquest tema i segons els resultats 

determinar qui havia de promoure l’expedient de la nova factoria. En el tema de la 

distribució de butà es va determinar no realitzar cap inversió per la construcció del 

nou magatzem, degut als minsos beneficis d’aquesta activitat.186 Quan a la situació 

del personal es va comprovar que els nivells salarials eren molt baixos, a pesar de 

les contínues queixes de l’empresa sobre els increments salarials des de 

l’acabament de la Guerra civil, la qual cosa demostra que els treballadors patien, 

des de feia temps el jou de la carestia de la vida. La sorpresa per aquests sous va 

fer que és designés, a Ramon Serrat, perquè fes una “raonable” proposta 

d’increment salarial, dins de les possibilitats de la companyia, que s’acceptaria i es 

portaria a terme en tres fases. Mentre s’analitzava la qüestió del personal, el 

President de Gas Reusense va rebre una carta de 23 treballadors de la societat, on 
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 Ídem. Actes de 5 i 21 de maig de 1965. Pàg.: 135. 
185

 Ídem. Acta de 6 de juliol de 1966. Pàg.: 154-155. 
186

 “(...) Por lo que se refiere a la actividad de Butano explica que los estudios realizados demuestran que 
produce un beneficio bruto de 84.000 pesetas del que debería deducirse los Gastos indirectos; el interés del 
capital empleado: las amortizaciones, etc. deducciones que salta a la vista, convierten el beneficio bruto en 
pérdida por lo que aconseja mantener este renglón en la categoría actual sin efectuar nuevas inversiones, 
manifestaciones que son aprobadas por los reunidos por unanimidad. (...)” Ídem. Acta de 22 de juliol de 
1966. Pàg.: 155-156. 
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sol·licitaven millores salarials del 30 % del líquid anual que percebien. No es va 

negar, en principi aquesta sol·licitud, però es va deixar aparcada fins que es 

reestructurés l’empresa i es comprovés la influència del nou salari mínim oficial 

sobre les diferents categories laborals.187 Al mateix temps que es tractava la 

situació del personal de l’empresa, es volia reduir costos i es va procedir a l’estudi 

de les possibilitats de realitzar la facturació del consum del gas, a través de 

l’ordinador IBM que posseïa La Catalana, la qual cosa era un novetat en tota regla 

per a la majoria d’empreses espanyoles de l’època188. Es pot afirmar que els 

treballadors amb els seus salaris baixos havien contribuït a la supervivència de Gas 

Reusense, sense menystenir el paper dels accionistes que dirigien l’empresa que 

van actuar, en gran part dels casos, dintre de les possibilitats d’una empresa que 

va patir, entre d’altres, les deficiències en matèries primeres i greus entrebancs i 

errors tecnològics.189 

 

Com era previsible La Catalana de Gas va haver d’assumir les inversions de la nova 

fàbrica i dur a terme el projecte perquè mentre no es modifiqués el sistema de 

fabricació hi hauria pèrdua en l’explotació del gas ciutat. Sobre la ubicació de la 

fàbrica es van realitzar gestions per situar-la en una possible Mancomunitat de 

serveis públics que es localitzaria entre Reus i Tarragona, per la qual cosa s’havia 

entrevistar amb ambdós alcaldes. Mentre s’establia la situació laboral i econòmica 

de la plantilla de Gas Reusense, es va determinar la concessió d’una gratificació 

extraordinària equivalent a una mensualitat i es va constatar la necessitat de 

contractar lampistes i instal·ladors o que si no es trobaven els cedís La Catalana de 

Gas.190 Tot i que es van considerat positives, l’Alcalde de Tarragona va indicar que 

era necessari entrevistar-se amb el President del Consell d’Administració de Gas 

Tarraconense per tal de tractar els assumptes del subministrament de gas a la 

                                            
187

 Ídem. 
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 Ídem. Acta de 26 de gener de 1967. Pàg.: 162. 
189

 Ídem. 
190

 Ídem. Actes de 30 d’agost de 1966 i 26 de gener de 1967. Pàg.: 157, 158 i 162. 
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ciutat de Tarragona. Des de l’empresa tarragonina es va informar, que en no haver 

arribat amb anterioritat a un enteniment amb La Catalana de Gas, a principis de 

l’any 1967 ja havien pres la determinació urgent de modernitzar la fàbrica, obligats 

pel compromís de subministrar un determinat cabdal i qualitat de gas; tot i que 

existia la possibilitat d’estudiar un plantejament adequat en el que haurien de 

tenir participació en la fabricació i en el que calia determinar un ajustament del 

preu de venda del gas que deixés un marge de benefici que possibilités ser 

distribuït per ambdues societats.191 

 

La venda de les accions de Gas Reusense va ser progressiva, desprès de 

l’adquisició, l’any 1966 del 72,8 % del total de les seves accions per part de La 

Catalana de Gas.192 Quan el febrer de 1967, va morir Lluís Marquet, el President de 

Gas Reusense, es va nomenar Josep Ma Lozoya, que fins el moment era President 

de Hidroeléctrica de Cataluña filial de La Catalana, com a nou President de la 

societat. En aquest moment,  Joan Busquets i Crusat que era el Vicepresident de la 

“nova” Gas Reusense, va abandonar el seu càrrec perquè desprès de la mort del 

seu amic Lluís Marquet es trobava sol i en minoria al Consell. Busquets va canviar 

les seves accions de Gas Reusense per accions de La Catalana de Gas, mentre es 

lamentava de no haver estar capaç de transmetre, a l’antiga Junta de Gas 

Reusense, la idea que era necessària la construcció d’una nova fàbrica. La Catalana 

de Gas si que va construir una nova fàbrica als terrenys de la carretera de 

Tarragona (partida de Burgaret).193 Una vegada La Catalana de Gas va tenir en el 

seu poder gran part de l’accionariat de Gas Reusense, es va activar una important 

campanya comercial que calia amortitzar, l’any 1966, 151.853 pessetes i el 1967, 

513.591 pessetes.194 L’acció comercial més important celebrada el 1966 va ser la 
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 Ídem. Actes de 30 de setembre, 7 de setembre de 1966, 26 de gener de 1967. Pàgs.: 158-162. 
192

 AGN: Memòria Balanç de Gas Reusense de l’exercici 1966. Presentada a la Junta General Ordinària de 
Srs. Accionistes el 7 de juny de 1967.  
193

 BUSQUETS CRUSAT, Joan: Breu història d’una vida. 1902-1982. Pàg.: 180. 
194

 AGR: Llibre inventaris, 1950-1969. 
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participació, amb un estand, a la Fira de Mostres de Reus on es van repartir fullets 

de publicitaris preparats per donar a conèixer el projectes i les realitzacions 

immediates que Gas Reusense havia de dur a terme amb la col·laboració de La 

Catalana de Gas y Electricidad, tant amb les instal·lacions com amb el servei.195  

 
 

 
Fotos de l’estand de Gas Reusense a l’Expro-Reus al 1969. 
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 Cal remarcar que es va produir un incendi a la Fira que va afectar a diversos estands, entre ells el de Gas 
Reusense. Ídem. 
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Dins de la campanya de prestigi del gas ciutat es va aprofitar una reunió convocada 

amb els instal·ladors de Reus perquè col·laboressin amb la companyia i així poder 

resoldre la deficiència de personal tècnic, ja que calia substituir als dos empleats 

que tenia cedits La Catalana i que, segons l’empresa, amb tant èxit havien iniciat el 

treball de reparacions, connexions, arranjaments de cuines,... fruit del qual va ser 

la captació d’abonats que havien deixat de consumir gas amb anterioritat i sobre 

tot noves altes en el mercat domèstic. Les accions comercials van continuar durant 

els mesos següents amb gran ímpetu per tal d’incrementar les àrees de consum i la 

saturació de les zones que ja tenien subministrament gas. Dins d’aquest moviment 

comercial es va presentar un anàlisis de la situació que determinava que existien 

uns 1.500 possibles clients, els quals com què ja tenien xarxa davant dels seus 

habitatges amb poca inversió es podrien convertir en consumidors, només amb la 

dedicació per abonat de 300 o 400 pessetes per a cada instal·lació interior.196 Els 

esforços per incrementar el consum de gas eren inevitables si tenim en compte 

que segons els Datos estadísticos técnicos de la industria del gas de l’any 1967, la 

província de Tarragona es trobava en l’últim lloc de les 18 províncies espanyoles 

que comptaven amb subministrament de gas, quan al consum net per abonat i 

segons els usos.197    

 

L’any 1966, Gas Reusense tenia una producció d’1.444.814 m3, que representava el 

0,31 % de la producció espanyola, mentre que la producció de La Catalana, a 

Barcelona, era de 217.155.100 m3, un 46,77 % de la producció total nacional.198 La 

importància de Gas Reusense com empresa productora de gas havia minvat en el 

temps en detriment d’altres ciutats com la veïna Tarragona que gairebé duplicava 

                                            
196

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Actes de 7 desembre de 1966, 19 de setembre i 17 
d’octubre de 1967. Pàg.: 160, 172 i 173. 
197

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución y consumo. Sindicato Nacional 
de Agua, Gas y Electricidad, 1967. 
198

 La producció de gas total a l’estat espanyol era de 464.244.185 metres cúbics. A Madrid es produïa el 
30,47 % del gas espanyol; després de Barcelona, era ciutat de major importància. OLIVÉ I SOLANES, Josep 
M.: Reus i el gas… Pàg. 38.. 
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la seva producció de gas. A pesar d’aquest descens de protagonisme, la producció 

reusenca superava a ciutats importants com ara Girona, Igualada, Vic, Vilafranca 

del Penedès,... De les 31 empreses existents a Espanya, Gas Reusense ocupava el 

18è lloc, quan al volum de producció.199 La rellevància laboral de la indústria del 

gas a la província de Tarragona s’ha de considerar, respecte del conjunt de les 

altres 17 províncies espanyoles que produïen gas, com a mitjana perquè ocupava a 

86 treballadors, es trobava lluny de les províncies, més habitades d’Espanya, però 

per sobre de les similars quan a població. La indústria del gas a la província de 

Tarragona era minúscula si es compara amb la veïna Barcelona, que amb La 

Catalana de Gas y Electricidad controlava més de la meitat del consum de gas 

nacional i emprava a més de 1.000 treballadors.200 Les seves possibilitats 

econòmiques i estructurals, sempre havien estat immensament més importants 

que les de Gas Reusense de manera que, l’any 1962, mentre el capital de La 

Catalana era de 570 milions de pessetes el de Gas Reusense era de 5,6 milions; 

mentre La Catalana tenia 250.553 clients, Gas Reusense només tenia 3.797 clients. 

Els beneficis líquids de l’empresa gasista barcelonina era de més de 58 milions de 

pessetes mentre que a Gas Reusense aquest benefici era de 480.526 pessetes.201 

Com passa quasi sempre a la vida, el peix gran es menjà al petit. 

 

En l’exercici de 1966, l’actuació de l’empresa va incidir, especialment, en millorar 

la producció i va construir un segon gasogen de naftes per tal de garantir el 

subministrament, mitjançant un augment de les reserves de producció, 

l’adequació de la xarxa tot cercant una disminució de les fuites, la renovació de les 

                                            
199

 El 1966, la fàbrica de Tarragona produí 2.737.960 metres cúbics, un 0,59 % de la producció total estatal. 
Girona produïa el 0,28 %, Igualada el 0,23 %, Vic el 0,27 i Vilafranca del Penedès el 0,29 %. Però altres 
ciutats catalanes, també, sobrepassaven a Reus en la producció de gas com Vilanova i la Geltrú (0,84 %), 
Manresa (0,71 %) i Lleida (0,43 %). Ídem.: Pàg. 38 i Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1966. 
Pàg.: 29. 
200

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1967. Pàg.: 52 i 59 i Datos… 1968. Pàg.: 64. 
201

 La Catalana tenia 66 vegades més de clients que Gas Reusense i el seu capital social era més de 100 
vegades major. Els beneficis de la Catalana eren 120 vegades majors que els de Gas Reusense. AGN: 
Memòria Balanç de Catalana de Gas de l’exercici 1966 i AHT: Balanç de Gas Reusense de l’any 1962. 
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connexions als abonats i l’atenció als abonats degut la baixada en nombre de 

clients i al canvi del poder calorífic del gas. Però els resultats de l’exercici no van 

ser els esperats, perquè el nombre d’abonats va descendir per tercer any 

consecutiu i les vendes de gas van caure en 350.000 m3, un 23 %, com a 

conseqüència de l’increment del poder calorífic del gas i els descens de clients 

abans esmentat. El personal de plantilla de Gas Reusense, inclosos el dedicats a la 

distribució de butà, es van reduir de 30 a 26 empleats. Els dos elements més 

positius de l’any s’haurien de buscar en una reducció del 10 % de les fuites de la 

xarxa i en el ritme ascendent de les vendes i promoció d’altes del butà en la zona 

de distribució de Gas Reusense, però els beneficis serien tan minsos com en anys 

anteriors.202 

 

A principis de l’any 1967, es va plantejar el problema d’haver d’abandonar els 

terrenys de la fàbrica reusenca abans del febrer de 1968, va ser per aquest motiu 

que va ser prioritari  trobar una solució a la continuïtat del subministrament i es va 

reclamar a La Catalana, que com major accionista, garantís aquesta solució. 

L’empresa barcelonina va acceptar el repte però sempre que aquesta l’explotés 

directament i com un sector propi la distribució de gas. Es va acordar que els 

serveis tècnics i jurídics estudiessin les possibilitats d’instal·lar una planta d’aire 

propanat i un possible contracte d’arrendament de la explotació a La Catalana, 

perquè efectués el subministrament de gas ciutat a Reus i traslladés les oficines al 

centre de la ciutat. Durant els mesos següents es van realitzar els tràmits 

corresponents per a la nova instal·lació, mentre que, malgrat les dificultats, se 

seguia incrementant el nombre d’abonats i que la qualitat del subministrament de 

gas es mantenia a un nivell acceptable encara que els resultats econòmics no 

fossin els adequats, donat que no es va permetre variar el preu del metre cúbic de 

gas, d’acord amb l’increment del seu poder calorífic que havia passat a ser de 
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 Els beneficis líquids van ser de 270.205,63 pessetes. AGR: Llibre d’Actes, 1953-1969. Volum II. Acta de 28 
d’abril de 1967. Pàg.: 29. 
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4.200 kcal/m3 com a resultat del funcionament del gasogen de naftes.203 El consum 

de gas ciutat va descendir inevitablement, respecte a l’any 1966, perquè l’augment 

del poder calorífic del gas s’havia elevat en un 11 % i l’increment dels abonats a un 

moderat  4 %.204 En aquest cas els més beneficiats de la situació van ser els clients 

que tenien més energia al mateix preu. Es va continuar amb les tasques de millora 

del xarxa  que continuaven essent una de les causes del baix rendiment de 

l’explotació del gas ciutat. L’augment d’abonats va ser de 129, un nombre 

mediocre si tenim en compte els esforços de la companyia per introduir-se en el 

mercat domèstic reusenc. Però, tot i les accions encaminades a tenir una 

explotació eficient, el descens de la venda d’un gas amb major poder calorífic, la 

congelació de les tarifes de gas, les grans pèrdues, un 32 %, de gas en la xarxa i en 

els comptadors, conjuntament amb un cert estancament en la venda i en el 

nombre d’abonats del butà van comportar que es produïssin, durant aquest 

exercici, pèrdues per valor de 251.240,54 pessetes.205 

 

L’any 1967, amb La Catalana com a màxim accionista de Gas Reusense, el 98,8 % 

de les accions estaven en el seu poder, per tant quasi absolut propietari, el consum 

i el nombre de clients va augmentar, durant l’any 1968, en un 17 i 1,6 % 

respectivament encara que la producció va disminuir lleugerament. La relació 

entre l’augment del consum i el descens en la producció s’ha de buscar en una 

disminució de les pèrdues de gas a la xarxa i als comptadors.206 Durant aquest 

exercici, es va iniciar la construcció de la nova fàbrica d’aire propanat a la partida 

                                            
203

 AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 1958-1969. Actes de 10 d’abril, 16 de maig, 19 de desembre de 
1967 i 27 de gener de 1968. Pàg.: 166-169, 174 i 175. 
204

 L’exercici del 1967 finalitzà amb 3.846 abonats, 129 més que l’any anterior. Ídem. Acta de 27 de gener de 
1968. Pàg.: 175. 
205

 AGR: Llibre d’Actes, 1953-1969. Volum II. Acta de 26 d’abril de 1968. Pàgs.: 32-33. 
206

 En la Memòria es diu que l’augment dels abonats durant el 1968 va ser del 16 % la qual cosa no es certa 
si comparem les dades amb les del 1967. En realitat l’increment d’abonats és del 1,6 %. Ídem. Acta de 30 
d’abril de 1969. Pàg.: 37-38. 
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Rojals, al camí del Burgaret.207 Va ser l’última iniciativa d’envergadura engegada 

per Gas Reusense, malgrat que la va assumir La Catalana de Gas. De fet, la 

Catalana ja era la propietària de Gas Reusense i tal com es reflectia en els Datos 

estadísticos técnicos de la industria del gas del 1967, la fàbrica de Gas Reusense 

era tan sols una més de les cinc que posseïa.208   

 

L’any 1968, Gas Reusense va realitzar la seva darrera Memòria com empresa 

productora de gas canalitzat. Els resultats d’aquest any van ser desastrosos, els 

pitjors de la seva llarga història i que reflectien de manera fefaent el procés de 

desintegració de l’empresa en els últims anys. Es van produir unes pèrdues de 

693.601,09 pessetes, a pesar d’un moderat increment en les vendes, perquè la 

inversió de l’empresa no va poder reduir, de forma apreciable, les fuites de la 

xarxa ni tampoc augmentar les vendes i el nombre d’abonats del butà. De forma 

semblant a Gas Reusense, els beneficis de la indústria espanyola del gas eren 

insuficients en el seu conjunt com per a considerar-la com d’alta rendibilitat, el 

8,34 % de beneficis respecte al total del valor de la producció així ho demostra. La 

precarietat dels resultats econòmics de la majoria de les petites i mitjanes 

indústries de gas catalanes, va reforçar la idea de què era necessària la 

concentració de les diverses fàbriques sota una sola empresa forta.209  

 

L’any 1969 va començar la fabricació d’aire propanat en la planta creada, sota la 

supervisió tècnica de La Catalana, en les afores de la ciutat, però que en realitat ja 

era de la seva propietat.210 El 16 de desembre de 1969, la totalitat dels actius 

gasistes de Gas Reusense SA es van integrar dins La Catalana, de tal manera que 

                                            
207

 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas… Pàg. 37. Gas Reusense encara tenia la concessió de la 
distribució de butà. 
208

 Les 5 fàbriques eren Barcelona, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Reus i Sevilla. Datos estadísticos técnicos 
de la industria del gas, 1967. Pàg.: 15. 
209

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1968. Pàg.: 45. 
210

 AHCR: Foment. Registre de Llicències d’obres, 1969. Expedient 138. Gas Reusense. Expedient Tècnic: 
Informe planta aire-propà. 
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Gas Reusense quedaria només com l’entitat propietària de la concessió per a la 

distribució de butà. En aquell moment, l’explotació del gas canalitzat va deixar de 

ser una activitat industrial de caràcter local.211  L’acord que va crear les bases del 

traspàs dels actius es va signar el 7 de febrer212 i va determinar que per portar a 

terme la construcció de la nova fàbrica Gas Reusense havia necessitat l’ajuda 

financera de Catalana Gas y Electricidad, SA, que l’estat defectuós de la xarxa 

requeria importants substitucions, les quals per les circumstàncies econòmiques 

apuntades, les havien efectuat l’empresa barcelonina, la qual cosa produïa una 

confusió de patrimonis difícilment desxifrables, que els estudis practicats pels 

serveis tècnics d’aquesta societat, conjuntament amb els de La Catalana 

demostraven que la forma òptima d’explotació, seria la integració de les activitats 

de producció i distribució de gas ciutat a La Catalana, qui les explotaria 

directament i com un sector més dels diversos que tenia, el Consell unànimement 

va decidir cedir i transferir la concessió administrativa, atorgada pel Ministeri 

d’Indústria, amb data del 30 de juliol de 1968, i tots els altres drets que emparessin 

a Gas Reusense en la producció i distribució de gas ciutat a Reus, així com tots els 

elements de producció i distribució propis del gas de ciutat i la seva cartera 

d’abonats. En aquest acord, també es va ratificar la petició formulada, amb data de 

18 de gener de 1969, al Ministeri d'Industria, en el sentit que, en assumir La 

Catalana totes les obligacions corresponents al servei públic, s’autoritzés la cessió i 

transferència al qual feia referència l’acord anterior i s’eximís en aquesta societat 

de l’obligació de produir i subministrar gas ciutat, el servei del qual prestaria d’ara 

endavant La Catalana, que absorbiria la plantilla de personal de Gas Reusense i 

respectaria les condicions econòmiques i laborals que en aquell moment gaudien.  

                                            
211

 “(...)Todas las circunstancias (...) aconsejaban incorporar los activos de gas ciudad de esta filial y su 
Concesión Administrativa para ser explotados como un Sector más de los que nuestra Compañía tiene 
dividida la explotación con toda la economía que ello representa. De acuerdo con este criterio el 16 de 
diciembre de 1969 se llevó a cabo la citada integración, habiéndose transferido las acciones de dicha 
Compañía a un grupo interesado en explotar las actividades a que ha quedado reducido el objeto social de 
GAS REUSENSE, S.A. (...)” Pàg.: 24. 
212

 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 7 de febrer de 1969. Pàg.: 188-192. 
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Gas Reusense havia d’assumir, des d’aquell moment i en el futur, el compromís 

irrevocable de no desenvolupar activitats de producció i distribució de gas ciutat o 

per canalització i en tal sentit s’obligava a no sol·licitar de cap organisme 

competent autorització o concessió administrativa per realitzar les esmentades 

activitats. Gas Reusense, només s’ocuparia de les activitats de distribució de gas 

butà, com a concessionària de Butano SA, de la venda d’aparells de calefacció i 

conservaria la plantilla de personal dedicada en aquestes activitats. Es va fixar com 

a preu de la transferència, la quantitat que resultés de la valoració objectiva a 

practicar per dos pèrits, nombrats un per cada societat.   

 
Foto planta d’aire propanat, construïda l’any 1969.

213
 

 

El 9 d’abril de 1969, es van atorgar les autoritzacions pertinents de l’ajuntament de 

Reus, per a l’engegada de la planta d’aire propanat. Es va constatar que el 

funcionament d’aquesta planta era totalment satisfactori, però que la xarxa era 

                                            
213

 Foto cedida per Jaume Miró i Gispert, treballador de Gas Natural a Reus. 
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deficient tot i els treballs que s’havien efectuat.214 Però, perquè el canvi de 

l’activitat i del patrimoni estigués realment legalitzat mancava encara l’autorització 

del Ministeri d’Indústria del traspàs de les concessions d’una empresa a una altra. 

No va ser fins el 24 de novembre de 1969, que la concessió i l’autorització 

administrativa es van validar i van quedar subordinades a l’acceptació per part de 

La Catalana de tots els drets i les obligacions de Gas Reusense, de la presentació 

davant el Ministeri del document públic relatiu a la transferència autoritzada i de 

la comunicació a la Delegació d’Indústria de la data en què comencés a prestar el 

servei de subministrament. Es va fixar la data del traspàs el dia 17 de desembre.215  

 

Mentre l’acció de traspàs empresarial s’efectuava, es va continuar amb l’ampliació 

de la xarxa, a les noves zones urbanitzades de Reus (Barri Gaudí) i amb la 

substitució dels trams de xarxa més antics. Van créixer el consum i el nombre 

d’abonats, que havien començat l’any 1967, encara que per sota de les previsions 

efectuades.216 Gas Reusense tenia 3.994 clients i per a un futur proper tenia 

contractats 486 nous clients. El subministrament de gas als barris Fortuny i Gaudí 

havien significat el plans de creixement més importants de l’empresa gasista, des 

del final de la Guerra civil i van respondre al desenvolupament demogràfic de la 

ciutat. Aquest era tot el potencial comercial de Gas Reusense, quan s’incorporés 

definitivament com un sector més de La Catalana de Gas.217 Quan al potencial 

humà, tots els treballadors de Gas Reusense van passar a formar part de La 

Catalana de Gas y Electricidad, sense cap tipus de conflicte laboral. El personal 

tècnic es va traslladar per executar el seu treball a la nova fàbrica del Burgaret. El 

personal administratiu i comercial es va incorporar a les noves oficines situades a 

la plaça del Pius XII (de les Oques). El gener de 1970, s’havien incorporat 20 

empleats: 3 tècnics, 5 administratius, 4 subalterns, 5 professionals d’ofici, 2 

                                            
214

 Ídem. Acta de 8 de maig de 1969. Pàgs.: 195-196. 
215

 Ídem. Acta de 27 de novembre de 1969. Pàg.: 201. 
216

 Ídem. Acta de 19 de juny de 1969. Pàg.: 197. 
217

 AGN: Memòria Balanç de Catalana de Gas de l’exercici 1969. Pàg.: 19 i 24. 
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aprenents i una dona de la neteja.218 En aquest procés, alguns treballadors de Gas 

Reusense no van passar a la nova companyia perquè es van jubilar. 

Núm. de 

Matrícula
Primer cognom Segon cognom Nom

Any de 

Neixament
Lloc de Neixament Província Categoria Professional

1 Anglès Bessó Josep 1934 Albarca Tarragona Contramaestre

2 Auré Figueras Maria Francisca 1936 Reus Tarragona Oficial 2a. Administrativa

3 Casas Amorós Josep 1913 Reus Tarragona Ajudant Professional Ofici

4 Cigüela Marco Josep Anton 1951 Saragossa Saragossa Aprenent Professional Ofici

5 Cortezón Carneiro Lluís Miquel 1952 Madrid Madrid Aprenent Professional Ofici

6 Esquinas Hidalgo Andreu 1927 Fuenteovejuna Còrdoba Oficial 2a. Professiona Ofici

7 Esteban Borràs Ramon 1918 Reus Tarragona Lector

8 Ferré Barba Francesc 1914 Constantí Tarragona Ajudant Professional Ofici

9 Gabás Beltrán Gregòria 1908 Quinta de Ebro Saragossa Dona de la Neteja

10 Gras Grau Joan 1921 Reus Tarragona Cobrador

11 Mas Escoda Joan 1950 Reus Tarragona Auxiliar

12 Mateu Sabaté Marià 1920 Perelló Tarragona Lector

13 Muntané Izquierdo Jaume 1951 Reus Tarragona Subaltern

14 Recasens Recasens Joan 1927 Reus Tarragona Ajudant Professional Ofici

15 Rull Cort Francesc 1919 Reus Tarragona Ajudant Professional Ofici

16 Sabaté Brió Esteve 1919 Catllar Tarragona Cap de Servei

17 Serrat Biarnés Ramon 1921 Reus Tarragona Cap de Departament

18 Vall Boqueres Bartolomé 1921 Reus Tarragona Subcap de Secció

19 Victorero Barriuso Indaleci 1908 Santander Santander Oficial 2a.

20 Rolduà Càmara Josep Maria 1945 Barcelona Barcelona Delineant 2a.

ANNEX: PERSONAL DE GAS REUSENSE QUE ES VA INCORPORAR A CATALANA DE GAS I ELECTRICITAT. ANY 1970.

 

En la Junta extraordinària d’accionistes celebrada el 29 de desembre del 1969, 

s’acordà traslladar el domicili social,219 s’acceptà la dimissió dels seus càrrecs de 

Consellers a Josep Ma. Lozoya Augue, Joan Busquets Crusat i Miquel Bel Calzadilla i 

es va fer constar la reducció del capital social que va passar de 5.625.000 pessetes 

a 1.125.000 pessetes per tal de “(...) restablecer el equilibrio entre el capital y el 

patrimonio real de la Sociedad (...)” que havia disminuït en tenir que abandonar els 

                                            
218

 AGN: Libro de matrícula del personal de Catalana de Gas en Reus. Ministeri de Treball, Seguretat Social. 
Tarragona, 17 de gener de 1970.  
219

 Des de la Rambla d’Aragò, 1 al raval de Martí Folguera, 15. Registre Mercantil. Gas Reusense. Full núm.: 
85. Reus, 29 de desembre de 1969. 
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terrenys, els edificis i els elements de producció de l’antiga fàbrica.220 L’any 1970 a 

Reus, hi havia una nova fàbrica de gas a base d’aire propanat; 5.116 metres de 

canonades de Mitja Pressió i 40.620 metres de Baixa Pressió, un nou local per a la 

Delegació Comercial, 4.104 clients que calia atendre i unes perspectives de futur 

que bàsicament es fonamentaven en la creació d’unes 1.500 habitatges al barri 

Gaudí i en el fet que Reus ja comptava amb 60.000 habitants.221 

 

L’adquisició de Gas Reusense va significar la desaparició d’una indústria local, el 

viatge sense retorn que ja havien iniciat algunes empreses i d’altres que ho farien 

després. Les condicions del mercat del gas a Espanya van fer necessari començar el 

camí cap a la concentració i control dels actius dins d’un mateix projecte, amb 

l’objectiu de crear una empresa forta que aconseguís gestionar i millorar la 

rendibilitat del gas i que el convertís en un producte a l’abast del màxim nombre 

d’habitants sense allunyar-se de les possibilitats econòmiques de la gent. A més, 

havia de convertir el gas en l’energia calorífica per excel·lència davant de la forta 

competitivitat que representaven els gasos derivats del petroli i l’electricitat. A 

Catalunya, d’aquest projecte se’n va encarregar La Catalana de Gas y Electricidad. 

En un moment que el creixement de la producció de gas a Espanya s’havia 

multiplicat per 3,75 vegades des de l’any 1945, que les vendes creixien de manera 

exponencial a la producció, que es consolidava el gas com una energia domèstica 

de qualitat i com a producte de gran eficiència industrial i comercial, la activitat 

productora de gas a Reus va canviar de mans i va començar una nova etapa on el 

                                            
220

 “(...) I) Se aprobó el Balance del día 27 de Diciembre de 1969, en el que el Activo figura una Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias por un importe de cinco millones trescientas cuarenta mil cuatrocientos ochenta y una 
pesetas con setenta céntimos (5.340.481’70 pts.), II) Que como consecuencia de las pérdidas que arroja el 
citado Balance por los motivos expuestos, se reduce el capital la suma de cuatro millones quinientas mil 
pesetas, de manera que el capital de la Sociedad que era de cinco millones seiscientas veinticinco mil 
pesetas, queda fijado en un millón ciento veinticinco mil pesetas, (...) III) Como consecuencia queda 
modificado el artículo 5º de los Estatutos Sociales, que queda redactado como sigue: Artículo 5º. El capital 
social es de un millón ciento veinticinco mil pesetas, representado por dos mil doscientos cincuenta acciones 
al portador (...) IV) También y con la misma finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el 
patrimonio real de la Sociedad. (...)” Ídem. 
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 SERRAT i BIARNES, Ramon: CATALANA en las ciudades de España. Reus y el gas. Pàgs.: 17-18. Article cedit 
per Joan Mas Escoda que va estar treballador de Gas Reusense i La Catalana.. 
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capital local que havia creat i havia regit la indústria del gas a Reus durant més 

d’un segle, ja no tenia res a dir.222 La producció de Gas Reusense, va augmentar 

des de l’any 1950 al 1969, el últims anys de producció de l’antiga fàbrica 

productora de gas a partir de la destil·lació d’hulla, en més d’un 50 %. Aquest 

increment va ser superior en els anys que va intervenir La Catalana en Gas 

Reusense i cal considerat el fet que des de l’any 1966 el poder calorífic dels gas va 

augmentar un 11 %, la qual cosa no queda reflectit en el quadre següent al tractar-

se de dades absolutes:223 

PRODUCCIÓ ANUAL DE GAS REUSENSE (1950-1969). 

 

                                            
222

 A l’any 1945 s’havia aconseguit tornar als nivells de producció de gas d’abans de la Guerra Civil, uns 189 
milions de m

3
 de gas. En el quart de segle següent, la producció va créixer un 375 %, fins als 710 milions 

amb un valor d’aquesta producció de 2.065 milions de pessetes encara que la indústria suportava uns 
costos elevats, especialment en quan als costos de les primeres matèries i del personal. Ídem. Pàg.: 18. 
223

 La dada de producció de l’any 1964 no ha estat trobada. Aquí s’ha fet un promig, degut a la petita 
diferència, entre la producció de l’any 1963 i el 1965. 
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En un breu i encertat article publicat pel Director tècnic de Gas Reusense, Ramon 

Serrat i Biarnes, l’any 1970, després que l’activitat industrial de la producció de gas 

a Reus ja hagués passat a mans de La Catalana de Gas y Electricidad, s’esbossa 

lleugerament la realitat històrica de l’entitat energètica reusenca que comparteix 

similituds amb altres societats de gas i ciutats espanyoles:224 “(...) Difícilmente se 

podría encontrar una actividad industrial, que esté tan ligada a la evolución de una 

población como lo está la producción de gas ciudad en la de Reus. 

Desde 1854 y de manera ininterrumpida, la fábrica de la Rambla de Aragón ha 

suministrado gas, primero en competencia con el aceite y el petróleo para 

alumbrado público y después, hasta 1965, con la electricidad. Pero desde siempre, 

alternando con los usos domésticos y la producción de energía. 

Las convulsiones políticas no parecían afectar a los reusenses emprendedores del 

siglo pasado que supieron fundar y desarrollar ésta y otras industrias de 

importancia con una amplitud de miras y espíritu cívico dignos del mayor encomio. 

La historia de la expansión del alumbrado público en Reus, está íntimamente unida 

a la del perímetro urbano. La construcción de los paseos de circunvalación, en 

plena vigencia actualmente, aparejó su iluminación a gas y en las sucesivas 

ampliaciones de la capacidad de producción demuestran la aceptación local del 

servicio. 

De esta manera llegamos al período de posguerra, difícil para la ciudad y también 

para nuestra industria. Sin embargo, se inicia un período de ampliación para la 

ciudad y en el número de abonados a causa del crecimiento demográfico. Estas 

causas aconsejaron la absorción de Catalana de las actividades de gas ciudad a 

causa de las elevadas inversiones que se requerían tanto para renovar las 

instalaciones de producción como para ampliar la red de distribución. (...)”  
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 SERRAT i BIARNES, Ramon: CATALANA en las ciudades de España. Reus y el gas. Pàgs.: 17-18. Article cedit 
per Joan Mas Escoda.No s’ha pogut localitzar la publicació.  
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L’any 1969 va significar per Gas Reusense el punt i final d’una aventura industrial 

de 115 anys portada a terme per la iniciativa, la perseverança i esperit de 

superació d’uns accionistes locals que van veure en una nova tecnologia 

energètica, un futur millor per la ciutat de Reus. El millor que li va passar a la 

ciutat, després de la Guerra Civil va ser el poder mantenir, amb molt d’esforç, un 

servei de gas canalitzat de qualitat, malgrat que haurien de veure com una 

empresa local, acabava la seva marxa absorbida per una societat de molta més 

envergadura, que anys més tard crearia amb el seu control empreses d’àmbit 

geogràfic més ampli, algunes de caràcter provincial i d’altres que abastarien grans 

àrees d’influència.225 
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 La nova fabrica de gas d’aire propanat va estar per poc temps propietat de La Catalana de Gas, perquè 
l’1 d’agost de 1977 Gas Tarraconense SA la va adquirir i la va integrar dins del seu patrimoni, amb tots els 
actius i totes les concessions que La Catalana de Gas y Electricidad, SA posseïa a Reus. Gas Tarraconense, 
SA, es va formar sota la tutela de la mateixa La Catalana de Gas, amb un àmbit provincial que volia fer 
possible, després del procés intermedi que va significar el gas manufacturat, la introducció del gas natural a 
la província de Tarragona. Els actius antics de Gas Reusense, empresa centenària de la ciutat de Reus, es 
van incorporar dins d’aquesta empresa de gas tarragonina, creada el 23 de gener de 1948, la qual anys 
després va absorbir Gas Natural (antiga Catalana de Gas y Electricidad i Gas Madrid) l’1 de maig de 1999. El 
gas natural va esborrar de la indústria les fàbriques productores de gas: en el cas de Tarragona, una fàbrica 
que produïa gas a partir de naftes i en el cas de Reus, que subministrava gas creat per la barreja d’aire i 
propà. L’any 1969, el pas del gas produït en fàbrica, ja fos mitjançant hulla, nafta o propà, al gas natural 
encara no era possible perquè les infraestructures de distribució i de les instal·lacions receptores no eren 
les adequades per assumir un poder calorífic elevat, el doble del gas que en aquell moment se 
subministrava. El cost d’aquest canvi de les infraestructures va fer inviable la introducció del gas natural, el 
qual es tractava d’un fluid que depenia gairebé en exclusiva de la importació. Diverses fonts com Gas 
Tarraconense, S.A. 1953-1978. 25 anys de servei. Editat al 1978. Pàg.: 6. 
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18. CONCLUSIÓ.1 

 

• L’aparició del gas com a indústria a Espanya s’ha de veure com una 

conseqüència del procés d’industrialització del segle XIX, tant com el resultat de 

les innovacions que aportava el desenvolupament tecnològic com de la 

demanda que la societat feia d’aquestes innovacions. A Catalunya va arribar 

amb un retard de trenta anys respecte de la indústria de gas anglesa i quinze 

respecte la d’Alemanya i la de França. L’enllumenat a gas va ser la primera 

aplicació generalitzada d’aquesta indústria i es va comportar com un factor de 

modificació urbana i de comportament social. A més, també va transformar 

l’estructura energètica de la ciutat, perquè en va enriquir el teixit urbà i 

industrial.  El naixement de la indústria del gas a Espanya es va realitzar dins del 

procés de desenvolupament econòmic del segle XIX, que va tenir un “caràcter 

dual”, mentre algunes regions es mantenien ancorades en el sistema de l’Antic 

Règim, d’altres avançaven per la senda marcada pels països més desenvolupats. 

Aquesta diferència amb els ritmes econòmics de les diverses zones es va 

reflectir amb claredat amb el  gran nombre de fàbriques de gas instal·lades a 

Catalunya, respecte de la resta d’Espanya. 

 

Les societats gasistes es van crear per donar una entitat econòmica i social a les 

fàbriques productores de gas i a la distribució fins el consumidor del producte. 

La presència de capital forà en gran part de les iniciatives de la indústria de gas a 

Espanya és un fet irrefutable i en les primeres experiències que van reeixir a 

Barcelona i Madrid, la inversió estrangera hi va estar present d’una forma clara.  

Però en altres casos, en especial a Catalunya, gran part de les empreses de gas 

es van crear gràcies a l’acord tàcit entre membres de la burgesia local, que es 

van convertir en els seus accionistes, i l’Ajuntament. El naixement de Gas 

Reusense va exemplificar aquest model d’empresa a traves de la implantació de 

                                                 
1
 Per raó de la pròpia estructura de la tesis i per a facilitar el seguiment de la lectura de les conclusions, s’ha 

afegit alguns gràfics, sense cap més interès que el d’aquest objectiu. Són punts de recolzament. 
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l’enllumenat públic de gas a Reus, va ser el resultat de la interrelació entre les 

diferents estructures polítiques, financeres i tecnològiques. En un primer 

moment, l’aparició del gas a Reus va significar per a la burgesia reusenca un 

reflex més de les seves aspiracions, de la seva influència com a grup i de la 

introducció d’una certa idea d’allò que era el bé social i ciutadà. Sense aquesta 

última premissa no s’hauria produït la continuïtat de més d’un segle de Gas 

Reusense i la resistència, per part dels accionistes, a la seva desaparició quan en 

nombrosos moments la situació crítica de la seva economia així ho aconsellava. 

Per regla general, cap accionista tenia la necessitat imperiosa de mantenir 

l’existència d’una activitat deficitària, que no era la seva principal activitat 

econòmica.  

 

Gas Reusense, també, va exemplificar un model d’empresa que va esdevenir un 

primer servei públic. En el cas de Reus, la necessitat de modernitzar la ciutat era 

més evident, si tenim en compte que, l’any 1854, era la segona ciutat catalana, 

tant en la vessant demogràfica com en l’econòmica. Un any abans, el 1853, la 

burgesia reusenca de base comercial i industrial, i l’ajuntament de Reus es van 

marcar l’objectiu de construir una fàbrica de gas que millorés l’aspecte intern de 

la ciutat. El control, un fet habitual a gran part de ciutats espanyoles, de la 

burgesia i de l’empresariat local dels òrgans de decisió local i provincial i les 

seves connexions polítiques van facilitar la tasca. Aquesta convivència entre la 

burgesia i el Consistori municipal, que va jugar el paper de patrocinador de la 

iniciativa, va comportar l’èxit inicial de Gas Reusense com a empresa. Alhora 

que es construïa la fàbrica de gas també s’acordaven les condicions de la relació 

amb l’Ajuntament, mitjançant el Contracte signat per ambdues parts, l’any 

1854, que va deixar en mans de Gas Reusense, en la pràctica, l’explotació del 

monopoli energètic del gas durant trenta anys i, que a través de l’enllumenat 

públic, li va facilitar la possibilitat d’establir-se al municipi. Sense la concessió 

administrativa de l’enllumenat públic, la creació de la societat no hauria tingut 
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gaire sentit en aquells moments, perquè el mercat energètic particular era 

incipient i d’evolució incerta, la qual cosa hauria convertit la important inversió 

realitzada en una temeritat. Va ser imprescindible que en una ciutat com Reus, 

amb una extensió limitada del territori habitat i amb una diferència demogràfica 

abismal amb Barcelona, per tal de garantir-ne la viabilitat industrial i econòmica, 

no tingués cap competidor amb qui lluitar pel territori i per la potencialitat dels 

consums energètics de la ciutat. En els casos de Barcelona i de Tarragona, no hi 

va haver aquesta situació de monopoli singular i les diverses subministradores 

en la lluita aferrissada pel mercat i pel territori van provocar episodis 

d’acusacions mútues de favoritisme municipal, la qual cosa a Reus, només, es va 

produir d’una manera directa amb l’aparició de l’electricitat i de les dues 

empreses concessionàries. A Barcelona, aquesta lluita va acabar amb la derrota 

d’alguns dels competidors i la supervivència de la Sociedad Catalana para el 

Alumbrado por Gas - La Catalana de Gas -, mentre que a Tarragona, les dues 

companyies existents van quedar afeblides econòmicament de manera 

profunda, per la manca d’un mercat energètic suficient. Una de les empreses va 

absorbir l’altra, però poc desprès, envers l’any 1892, Riegos y Fuerzas del Ebro 

SA la va adquirir i desballestar en no ser rendible. Però a pesar d’aquestes 

experiències negatives, l’aposta del capital privat per la indústria del gas va ser 

important perquè es va creure en aquest producte energètic i en les seves 

possibilitats d’expansió tan al mercat públic com al privat. L’activitat de la 

burgesia en aquesta època va ser primordial perquè va dotar a la ciutat de Reus 

de les activitats econòmiques, empresarials i culturals que eren d’esperar d’una 

ciutat de tanta rellevància al Principat.  

 

La indústria del gas tenia un sistema amb un circuït clarament definit que 

començava amb la producció de gas i que acabava amb el consum. Aquest 

circuit es componia d’unes fases íntimament lligades entre sí: producció, 

emmagatzematge i control, distribució i consum. Tot i que l’estructura de les 
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industries gasistes nascudes durant el segle XIX podia abastar un model únic de 

sistema, aquestes estructures s’havien d’adaptar a les condicions locals. Gas 

Reusense va començar la seva activitat amb una primera condició, que la 

beneficiava: subministrar el gas dins de la ciutat en règim de gestor energètic 

únic. Una vegada instaurats els pilars bàsics de la indústria, l’enllumenat públic 

de gas va tenir un desenvolupament ràpid, basat en les concessions de 1854 i de 

1887. El nou sistema va dotar la ciutat amb una il·luminació estable que es va 

convertir en l’eina que va millorar l’activitat econòmica i la seguretat del 

ciutadans. La revolució de l’enllumenat no tan sols va afectar l’espai públic urbà 

sinó que també va ser un element primordial per al comerç i la indústria, perquè 

va significar una ampliació dels horaris del treball i, en conseqüència, un 

increment de la activitat productiva i de la rendibilitat, tal i com es va afirmar 

des d’una fàbrica com la Manufacturera de Algodón. L’enllumenat a gas va 

solucionar les deficiències del sistema tradicional, a base de fanals d’oli, poc 

eficient, inestable i més propi de l’Edat Mitjana, i va aportar la sensació d’una 

modernitat pròpia de les ciutats europees més importants. La indústria del gas 

va impulsar la ciència de la il·luminació en la història contemporània.  
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• Les perspectives generades per a l’enllumenat públic eren excel·lents, però la 

participació en el negoci del gas no va deixar de tenir uns riscos que només 

podien assumir uns burgesos que no haguessin de dependre, exclusivament, 

dels resultats d’aquesta indústria; el capital invertit era important però ningú no 

podia garantir el volum de beneficis que generaria un producte energètic poc 

conegut, tot i que disposaven de les dades del subministrament de gas a 

Barcelona i del resultats econòmics obtinguts per La Catalana de Gas, des de 

l’any 1843. L’èxit o fracàs de la iniciativa estava subordinada a l’evolució de la 

demanda energètica ciutadana i per l’interès de la població pel primer servei 

públic urbà que es podia subministrar de manera individual a particulars. En 

aquells primers moments consolidar l’enllumenat públic com a consum 

prioritari va alleugerir els riscos econòmics a curt i mitjà termini i va garantir-ne 

el desenvolupament de les estructures. La indústria del gas sempre ha 

descansat sobre la idea que el seu progrés depèn d’un procés de creixement 

continu, la qual cosa no es va produir a Reus, ni enlloc, perquè va dependre de 

molts condicionants tant interns com externs i d’uns factors que moltes vegades 

van tenir el seu origen molt lluny de la capital del Baix Camp. La xarxa, 

l’increment en la capacitat de producció, la rendibilitat i la demanda van marcar 

el llarg destí d’aquesta indústria que sempre es va trobar penalitzada 

econòmicament, tal i com succeïa en totes les societats gasistes espanyoles, per 

la càrrega financera de la dependència tant tecnològica com de primeres 

matèries de l’estranger.     
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• Durant més d’un segle, i tot i que el volum de beneficis va ser reduït com a gran 

part de les societats gasistes catalanes, la producció a Reus va ser un signe de 

l’arrelament com a servei públic de la ciutat que amb el temps, més enllà de 

tenir una única aplicació en l’enllumenat, es va convertir en una energia que, a 

partir del perfeccionament del seus usos, va aportar modernitat, eficiència, 

comoditat i qualitat al mercat domèstic, fins que, pas a pas, va esdevenir una 

solució energètica habitual per a la ciutat. Com a qualsevol empresa s’esperava 

que el subministrament del producte reportaria beneficis amb els quals satisfer 

econòmicament als accionistes o quan menys no generar més despeses de les 

recomanables. Els beneficis empresarials asseguren la continuïtat i l’estabilitat, 

però en el cas de  Gas Reusense i la indústria del gas espanyola, no es van 

generar de manera suficient, per culpa del resultat de les pròpies decisions i de 

la dependència de les importacions d’hulla i de tecnologia de l’exterior, que van 

lligar la viabilitat de les empreses a les fluctuacions socials i polítiques d’altres 

països. No va ser sempre així ni l’únic motiu, la política econòmica espanyola 

també va afectar en funció de si era més lliberal o més proteccionista. Com va 

passar desprès de la Guerra Civil espanyola, l’autarquia com a sistema econòmic 

i els sistema de quotes per al proveïment de primeres matèries van col·lapsar el 

sistema industrial. Per últim, la indústria del gas a Reus, va pagar l’error de les 

seves pròpies decisions tecnològiques.  
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En els primers anys de Gas Reusense, els beneficis van tenir una tendència a 

l’alça, mentre la xarxa i l’enllumenat públic, en base a les concessions 

municipals dels primers trenta anys, es van consolidar i els metres cúbics de gas 

consumits van créixer i van millorar la il·luminació dels carrers, de les entitats i 

de les llars de Reus. Una gran rendibilitat de la producció i de la distribució van 

fer, que cinc anys després de la creació de la societat, els beneficis fossin d’una 

pesseta per cada 4,5 metres cúbics de gas produïts. Fins a l’any 1880, aquesta 

relació va millorar i va aconseguir una pesseta de benefici per cada 3,8 m3. A 

partir de l’any 1883, la proporció de guanys va caure a més de la meitat que 

l’any anterior, per culpa de l’increment del deute municipal, de les dificultats 

externes amb les primeres matèries i d’una rebaixa del preu de gas per al 

consum particular. Els dos primers factors, l’evolució del deute municipal i del 

preu de les primeres matèries van ser un problema comú en tota la indústria 

gasista espanyola que va afectar, de forma directa, els beneficis empresarials. 

L’any 1883, els guanys es van situar vora les 80.000 pessetes i es van mantenir 

estables fins la primera dècada del segle XX, després va començar un descens a 

principis de la segona dècada, degut a l’acord municipal de dedicar un part del 

preu del gas de l’enllumenat públic a saldar el deute. Abans Gas Reusense va 

patir una lleugera fluctuació negativa en el moment que va crear la fàbrica per 

al subministrament elèctric, perquè va baixar el consum de l’enllumenat públic 

de gas i va haver de compartir les concessions de l’enllumenat públic elèctric 

amb l’Electra Reusense. La baixada del consum de gas no es va veure mai 

compensada per la venda d’electricitat, perquè el marge de benefici en la 

producció i venda del gas era superior a l’elèctric. La dedicació de recursos 

propis i l’ampliació de capital per a la creació de la infraestructura elèctrica 

també van ser determinants a l’hora del repartiment de dividends. L’esforç per 

participar en el mercat elèctric no es va veure mai compensat en els resultats 

econòmics de Gas Reusense.   
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• El primer gran període de crisis general de la indústria del gas, va ser una 

conseqüència directa de la I Guerra Mundial. Es va produir una extraordinària 

carestia de primeres matèries i els seus preus es van apujar a nivells 

impensables, el que va obligar a baixar la producció, el subministrament de gas i 

a una alça del preu del gas. A més Reus, com en les altres ciutats amb fàbriques 

productores de gas i electricitat, es va reduir, l’any 1916, per Decret 

l’enllumenat públic. La crisis del carbó va tenir com a conseqüència que, després 

de seixanta anys, el compte de resultats fos negatiu i que es produïssin pèrdues 

entre els anys 1917 i el 1919. També, entre el 1914 i el 1920, va ocasionar el 

tancament del 20 % de les 70 fàbriques de gas espanyoles existents, i aquest 

procés crític va tocar fons l’any 1926 quan tan sols funcionaven 42 empreses 

gasistes a l’estat, de tal manera que 4 de cada 10 empreses, algunes d’elles 

temporalment, van acabar la seva producció. A la província de Tarragona, en 

aquest període, van interrompre el subministrament quatre de les sis empreses 

existents. Gas Reusense, amb una implantació sòlida a la ciutat, unes 

estructures econòmiques i tecnològiques eficients i un mercat energètic amb un 

important potencial, es va salvar, a pesar de les pèrdues que va tenir. La 

recuperació del sotrac que va ocasionar la Gran Guerra es va evidenciar, a Gas 

Reusense, a partir del 1920, d’una manera lenta. Va necessitar quasi una dècada 

per tornar als beneficis empresarials d’abans del conflicte. Una recuperació que 

va topar, pocs anys després, amb els efectes de la Guerra Civil que va significar 

l’elisió del resultats econòmics i la desaparició dels accionistes de l’esfera 

empresarial. Durant el conflicte, la fàbrica va passar, primer, a mans del Comitè 

Antifeixista local i després, l’any 1937, a formar part del Sindicat Unificat de Gas 

de Catalunya, que depenia de la Generalitat.  

 

Des de 1875 fins a l’any abans a la Guerra civil, els beneficis empresarials 

declarats, pràcticament, es van repetir amb uns daltabaixos poc notables, si 

exceptuem el període de la I Guerra mundial, la qual cosa ens demostra una 
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estabilitat consistent, en un lànguid interval que desvetlla una monotonia 

preocupant, perquè la fàbrica de gas no generava per als accionistes excedents 

gaire importants, ni tan sols durant el període d’activitat elèctrica, els beneficis 

van ser rellevants. Així, cada any que passava amb uns resultats similars a 

l’anterior significava una pèrdua, si tenim en compte la inflació general del nivell 

de vida, per la qual cosa es pot concloure que aquesta estabilitat va amagar una 

involució econòmica gens desitjable en qualsevol activitat empresarial. Amb una 

concepció d’empresa del segle XXI, la societat Gas Reusense, com la majoria de 

indústries gasistes estatals, amb una generació tan feble de beneficis hagués 

estat, en pocs anys, eliminada o absorbida.  
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• Acabada la Guerra Civil, la situació va empitjorar molt més. En aquest període 

postbèl·lic, els beneficis van baixar per sota del nivell de l’any 1935, per culpa de 

d’un segon cicle de gran escassetat de l’hulla, la qual depenia de la política 

autàrquica del regim franquista, que havia instaurat un sistema de racionament 

de primeres matèries a la indústria. El sistema de quotes i de control de divises 

a totes les indústries de gas, va restringir l’accés a l’hulla i a la tecnologia 

estrangera. Entre els anys 1941 i 1942, es va tocar fons i, des del gener del 1943 

al juny de 1946, Gas Reusense va haver de llogar la fàbrica de gas a Carbones del 

Cadí, perquè reiniciés la producció després d’uns mesos d’estar aturada. Un 

període que es pot qualificar de positiu, per Gas Reusense, si tenim en compte 

que els beneficis de la societat van tenir una recuperació considerable, més del 

doble que els obtinguts l’any 1942, i als quals hem d’afegir els beneficis 

immaterials que van suposar que la societat quedés exempta, durant aquest 

període, dels riscos industrials, que en aquell moment eren molt elevats, i de les 

dificultats per aconseguir primeres matèries i utillatges per tal de solucionar el 

problemes de la fàbrica. L’única nota negativa, d’aquest període, va ser un 

major deteriorament de les instal·lacions de producció. Quan la producció de la 

fàbrica i el subministrament de gas va tornar a mans de Gas Reusense, els 

beneficis van augmentar durant els anys successius al període de lloguer de la 

fàbrica però amb una sèrie de fluctuacions que els van situar entre les cent i 

dues-centes mil pessetes. Tal i com es veu a la gràfica van marcar una silueta de 

dents de serra; la qual cosa ens indica un període incert com a conseqüència de 

què continuava l’accés difícil a les matèries primeres de qualitat i a un 

desequilibri dels costos de producció, sobretot si tenim en compte que el volum 

de fabricació en aquests anys no va fluctuar tant com els beneficis aconseguits. 

L’any 1954, quan es va complir el Centenari de la creació de la societat, els 

beneficis només eren d’unes trenta-cinc mil pessetes més que els beneficis del 

l’exercici del 1880, unes vuitanta mil pessetes. El benefici obtingut l’any 1954, 

per metre cúbic de gas fabricat era molt inferior, 0,10 pessetes, quan el de 
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1880, va ser de 0,27 pessetes, amb una producció quatre vegades menor. 

Després de tot aquest temps, els resultats dels exercicis de la societat no havien 

despertat l’interés de la inversió de nous capitals per la seva expansió a altres 

municipis, ni d’iniciatives de més volada, ni un procés ferm de concentració del 

poder de la societat a través del control o l’adquisició de la majoria de les 

accions, tot i que l’empresa per a la ciutat de Reus era important, perquè 

mantenia el plus de modernitat i de competència energètica necessària que 

tenien les ciutats més influents. Aquestes causes del desinterès per la fàbrica de 

gas era la conseqüència de la regressió econòmica i tecnològica de Gas 

Reusense.  
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• Des de que va acabar la Guerra Civil fins a finals dels anys 50, es va produir una 

inestabilitat que va ser comuna a tota la indústria gasista. Va ser un període 

marcat pels rigors de l’autarquia econòmica i per les seqüeles pròpies de la 

guerra que va comportar el deteriorament de les infraestructures. La política 

industrial espanyola de postguerra va discriminar negativament la indústria de 

gas, perquè el carbó destinat a les fàbriques de gas es va requisar per tal 

d’utilitzar-lo per als ferrocarrils, i, en algunes ocasions, Gas Reusense va veure 

com els vaixells que havien de transportar el carbó per a la fàbrica se’ls 

destinava a “un altre transport”. Durant la dècada dels anys 60, a pesar d’un 

increment dels beneficis dels dos primers anys, l’estructura de l’empresa estava 

ja ferida de mort perquè la fàbrica, malgrat els intents de renovació amb un nou 

forn, s’havia quedat obsoleta davant del canvi tecnològic en la fabricació i 

perquè tenia una xarxa on no s’havien pogut eradicar de manera satisfactòria 

les fuites de gas. Els anys següents, fins a l’absorció dels actius del gas canalitzat 

per La Catalana de Gas y Electricidad, els beneficis van baixar fins que es van 

convertir en pèrdues importants, per culpa de les inversions que es van haver 

de realitzar per tal de no suspendre el subministrament. Tot i que el gas no va 

deixar, si exceptuem un parell de dies el 1966, d’arribar a les llars, perquè això 

fos possible Gas Reusense va haver de pagar el preu de la seva descapitalització. 

Va perdre la poca capacitat econòmica que li quedava per afrontar el canvi 

tecnològic que li era necessari per a la supervivència. El cost de l’entrada en 

funcionament d’uns gasògens provisionals, de l’augment de la pressió de 

subministrament, del canvi de tots els comptadors dels abonats i de les obres en 

la xarxa van esgotar tots els recursos, incloent dues ampliacions de capital. El 

salt tecnològic es va donar l’any 1969, però ja no es va fer amb capitals d’origen 

local, sinó amb la inversió principal de La Catalana de Gas, que havia adquirit els 

actius de la producció i el subministrament de gas de Gas Reusense. 
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• Durant tot un segle, la dependència tecnològica amb l’exterior va ser una 

constant a l’estat espanyol, en general, i de Gas Reusense en particular, tal i 

com es defineix anteriorment (pàgina 1027). Des d’un primer moment, 

l’empresa reusenca es va vincular amb la tecnologia britànica, a través de 

William Richards, que en va ser el constructor de la fàbrica de gas i que havia 

exercit de tècnic de La Catalana de Gas. El contacte tecnològic de Gas Reusense 

amb l’exterior va ser una constant i es va produir a través d’una relació contínua 

amb La Catalana de Gas, de les subscripcions a publicacions tècniques 

estrangeres i de les visites a diverses fàbriques que havien evolucionat la seva 

producció. L’actualització tecnològica, tant en la fase de producció com en la de 

consum, va ser fonamental per tal de mantenir viva a l’empresa al llarg del 

temps, tot millorant el producte i les aplicacions de consum. El cas de Gas 

Reusense és paradigmàtic, perquè va ser una de les poques empreses de gas 

que va existir, de forma ininterrompuda, més d’un segle, tot i que va formar 

part d’un conjunt d’empreses durant el breu parèntesis de la Guerra civil 

espanyola i es va llogar la fàbrica a un tercer durant tres anys, 1943-1946. El 

model d’empresa que es va seguir a Reus va ser el de La Catalana de Gas a 

Barcelona, d’una manera tan clara que, en el moment de la fundació el 1854, 

una part dels accionistes de Gas Reusense, també ho eren d’aquesta empresa. 

La justificació d’aquest model es troba en el fet que Reus, com d’altres ciutats, 

miraven cap a la capital catalana com a model de ciutat a seguir. L’èxit de La 

Catalana va crear confiança en la possibilitat d’instaurar un sistema de 

producció i de distribució igual o similar al barceloní, que ja havia contrastat la 

seva eficàcia des de 1843. 

 

Després de més tres quarts de segle amb els sistemes de producció de gas 

convencionals, l’any 1935 es va apostar per una millora de la producció i per 

l’aplicació de les noves tecnologies en la destil·lació de l’hulla. Gas Reusense va 
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escollir el forn Glover West per encarar el futur amb garanties; però els resultats 

del nou sistema van ser insatisfactoris. Dècades més tard, l’element que va 

acabar amb les esperances dels accionistes reusencs va ser el fracàs tecnològic 

del forn convencional de destil·lació d’hulla CGE (Catalana de Gas y 

Electricidad), inaugurat l’any 1959, pel qual es va desmantellar el forn Glover 

West. S’esperava que el nou forn CGE canviés el futur productiu de la fàbrica i 

així ho va fer malgrat que en un sentit contrari, perquè va desencadenar la fi de 

la producció de gas, mitjançant la destil·lació de d’hulla, per part de l’empresa 

reusenca. En defensa d’aquest nou forn s’ha de constatar que feia temps que no 

s’utilitzava hulla de bona qualitat i les matèries primeres que es cremaven en els 

forns de Gas Reusense, com en d’altres indústries del sector, eren carbons com 

l’antracita; subproductes com el menut de coc i un ampli ventall de 

combustibles vegetals, que comprenien des de la pinyolada a diferents tipus de 

fustes. Quan la moderna tecnologia senyalava que calia utilitzar els gasos liquats 

del petroli per a la producció de gas, Gas Reusense va escollir amb poc encert i 

amb el suport de La Catalana de Gas, la persistència del mètode tradicional del 

segle XIX, això si amb millores, tot i que a partir de la primera meitat del segle 

XX, aquest sistema ja havia quedat obsolet. Aquesta elecció va agreujar molt 

més els seus problemes financers, perquè va implicar no poder fer front a la 

construcció d’una nova fàbrica amb una tecnologia distinta. L’aparició de les 

naftes derivades del petroli com a combustible, amb molt més rendiment per a 

la producció de gas, obligava a les indústries a una gran transformació 

tecnològica. Els derivats del petroli permetien una producció de gas molt més 

eficient, perquè es tractava d’una matèria primera més econòmica que l’hulla i 

capaç de produir un gas amb més poder calorífic. Amb una infraestructura de 

distribució igual o similar a l’existent, no tan sols millorava la producció, sinó 

que també proporcionava un producte energètic superior als abonats, que amb 

un mateix preu obtenien més energia. En definitiva, maximitzava la gestió dels 

recursos. En aquest context, els beneficis van desaparèixer i les pèrdues 
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contínues van dur a l’empresa a la fallida econòmica. A més, el capital local no 

va rescatar la centenària empresa gasista, malgrat els esforços de Joan Busquets 

i Crusat que encara creia en la viabilitat de l’empresa, perquè els resultats 

econòmics dels anys anteriors es van convertir en una barrera insalvable per a la 

credibilitat en el futur de l’empresa. La Catalana va adquirir els actius del negoci 

del gas canalitzat de Gas Reusense, dins del procés de concentració de capitals i 

d’absorció, que es va produir durant la dècada dels anys 60, per part de la 

principal empresa gasista envers les petites i mitjanes empreses locals 

catalanes. La concentració d’empreses, amb una producció basada en les naftes, 

va ser un període d’interludi abans de l’aparició del gas natural. 

 

El sistema industrial de les empreses gasistes va canviar l’hulla pels derivats del 

petroli, tot i que havia començat quan el carbó era la matèria primera estel·lar 

de la indústria. Una indústria que a Catalunya, com a Espanya, havia adquirit uns 

sistemes de producció basats en l’experiència tecnològica estrangera amb la 

destil·lació de l’hulla i que va arribar, a Reus, a través de La Catalana de Gas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Conclusió.  Pàgina 1057 
 

• Els límits de l’expansió de Gas Reusense es van reduir a l’espai urbà de Reus. Es 

va consolidar a la ciutat i es va expandir al ritme del seu creixement urbanístic 

que va ser restringit, si es compara amb altres ciutats com Barcelona i les del 

seu voltant. La limitació en l’expansió del gas es va deure, entre d’altres raons, a 

l’origen local de l’accionariat, a la finalitat mateixa de l’empresa, la capacitat 

limitada d’inversió i als escassos beneficis que van reduir les possibilitats 

d’implantació en altres ciutats, quan els problemes tecnològics de portar el gas 

lluny del punt de fabricació eren insalvables, la que cosa requeria la construcció 

d’una fàbrica en cada nucli important de consum. El capital local va ser 

insuficient per crear altres industries de gas fora de Reus, malgrat que el 

projecte de subministrar gas, des de Reus a Tarragona, va existir. Així, la 

fragilitat tècnica i econòmica, de les primeres dècades del negoci gasista, més  

un increment del consum particular moderat i, la pèrdua lenta, a partir de l’inici 

del segle XX, de l’enllumenat públic i, ràpid, del particular, en mans de 

l’electricitat, van impedir aventures empresarials gaire agosarades. Tots aquests 

condicionants es van donar en major o menor mesura en d’altres ciutats de 

característiques semblants a la de Reus, és per això que Gas Reusense pot ser 

observada com un model d’empresa gasista, en particular i d’empresa 

energètica, en general.  

 

Les elits socials dominants que van invertir en un primer moment en la indústria 

del gas van veure com obtenien beneficis immediats i la bona marxa de 

l’empresa pronosticava una, més o menys ràpida, amortització d’aquesta 

inversió. Però de seguida es va comprovar que els beneficis serien limitats degut 

a les raons abans exposades, el deute municipal i el preu del fluid que van fer 

que es considerés al gas com un producte de luxe, encara que les limitacions 

externes, de vegades pròpies, en les tarifes fes que entre el cost de producció i 

el preu de venda el marge de benefici fos, en moltes ocasions, insuficient. Amb 

el pas del temps, invertir en una fàbrica de gas o simplement mantenir-la en 
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funcionament va ser, quasi bé, un acte de romanticisme, perquè l’evolució de la 

indústria del gas a l’estat espanyol es va veure condicionada per dificultats 

excessives que van impedir la conversió en una activitat econòmica eficient. El 

desenvolupament del gas canalitzat en el territori espanyol va ser un fet poc 

estès, tot i que a Catalunya aquesta implantació va gaudir d’un major èxit degut 

a unes estructures industrials més avançades. Que a Espanya, l’any 1902, 

desprès de seixanta anys de la creació de la primera fàbrica de gas, només n’hi 

hagués 77 ens ho demostra, quan amb poc més d’una dècada, d’introducció de 

l’electricitat ja existien més d’un miler de productors. La diferència entre la 

inversions de la indústria del gas i de l’elèctrica va ser aclaparadora, a favor de la 

segona opció, de tal manera que de tots els capitals invertits fins a l’any 1946, 

amb les indústries del gas i de l’electricitat, els dedicats al gas només van 

significar el 4,6 %. 

 

Malgrat els esculls de la indústria del gas a Reus, com a d’altres ciutats 

espanyoles, va tenir un llarg recorregut; no perquè els accionistes l’empressin 

com un acte penitencial sinó perquè també va aportar satisfaccions. Els 

burgesos reusencs i la societat en general van sentir una gran complaença en 

veure com els capvespres i les nits reusenques gaudien d’una nova llum, més 

diàfana, que transmetia seguretat i confort, mentre que a les llars de les classes 

més acabalades i els edificis més singulars de la ciutat la il·luminació de gas 

aportava esplendor i prestigi.  El primer client de Gas Reusense va ser 

l’Ajuntament que pagava la despesa de l’enllumenat públic i en determinava les 

condicions. Les entitats que gaudien d’un cert prestigi o que es van voler vestir 

amb l’aurèola de la modernitat, van acceptar al gas com una energia de qualitat 

que representava el futur. Els teatres, els comerços, els hotels i els restaurants 

es van convertir, ràpidament, en consumidors de gas. El primer consum dels 

habitatges particulars va correspondre a l’enllumenat i, aviat es van començar a 

vendre als particulars les primeres cuines a gas. L’any 1867,  Gas Reusense va 
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obrir al públic una botiga per a la venda de cuines econòmiques i estufes de gas, 

per tal de satisfer la insuficiència que es manifestava en el procés d’introducció 

d’aquests elements en el mercat. Les aplicacions domèstiques van ser 

utilitzades als habitatges d’una forma progressiva però amb un ritme lent. A les 

llars reusenques es van utilitzar diversos aparells de gas, com les cuines, les 

estufes, les planxes i altres petits articles domèstics, però la calefacció 

centralitzada no va aparèixer fins molt més tard. La primera calefacció central es 

va instal·lar a la casa Navàs, l’any 1901 i no va ser fins ben entrat el segle XX que 

es va convertir en habitual a les llars, tan aviat com el gas va perdre, en certa 

manera, la consideració de producte energètic excessivament car i es va posar a 

l’abast de les llars més modestes, gràcies a una política de contenció de preus i 

en ocasions fins i tot de rebaixes. El control del preu del gas i la percepció social 

que es tractava d’un producte de qualitat per a les llars, van incrementar el 

nombre d’abonats i el consum particular. L’avenç en el consum es va sustentar 

en una consolidació i racionalització de la producció i de la distribució a la ciutat, 

per tal de crear un sistema estable que generés confiança entre els usuaris. 

Mantenir tots aquests paràmetres en un equilibri perfecte va ser la lluita 

principal Gas Reusense. Aconseguir que el sistema tingués les suficients 

garanties d’èxit, malgrat els grans entrebancs socials i polítics d’aquest segle XX, 

va ser tot un repte, tant feixuc en ocasions, que invitava a l’abandó. 

 

El consum industrial va créixer amb rapidesa, a partir de l’aparició dels primers 

motors de gas, que es van aplicar a les petites i les mitjanes empreses. Amb la 

millora del motor, ideada per August Otto es va viure una breu però intensiva 

expansió en el sector industrial. Aquesta situació privilegiada, dins de la 

indústria que necessitava motors de poca potència i de fàcil instal·lació, no va 

durar gaire perquè l’aparició dels elèctrics va trencar la dinàmica positiva de 

finals del segle XIX. Poc després, a partir de la segona dècada del segle XX, el 

motor de gas va perdre importància en aquest sector i el motor elèctric el va 
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substituir i gairebé eliminar del mercat. El motor elèctric va presentar una sèrie 

d’avantatges respecte el de gas i el seu ús es va estendre quan el corrent altern 

va guanyar la batalla, en front del continu. El motors elèctrics es van adaptar 

perfectament a las necessitats de l’instrument que havien de moure, eren més 

nets que les màquines de vapor i els motors de gas perquè no generaven 

productes nocius en la combustió, tenien un baix cost de manteniment, eren de 

fàcil muntatge i presentaven un alt grau de seguretat. Amb dificultats per no 

perdre el camí recorregut en el mercat industrial, la via principal per al 

desenvolupament del gas a Reus com a la resta de l’estat, en el segle XX, va ser 

incentivar el mercat domèstic. El gas es va convertir en una energia 

eminentment  domèstica.  
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• Quan l’enllumenat públic i el consum domèstic de gas ja estaven consolidats 

com alternativa energètica de la ciutat, va aparèixer a Reus una nova font 

d’energia lumínica, l’electricitat. Abans d’aprofundir en les característiques, en 

les causes, en la forma i en les conseqüències que va englobar l’establiment de 

l’electricitat a la ciutat de Reus cal tenir en compte una sèrie de consideracions 

bàsiques. L’electricitat, a l’igual que el gas mig segle abans, es va convertir en un 

símbol de la ràpida adequació industrial i energètica de la ciutat. S’ha considerat 

l’electricitat, conjuntament amb el petroli, com els motors de la segona 

Revolució industrial a Catalunya i a Espanya, però la transició entre les dues 

revolucions industrials, el vapor va ser el símbol de la primera, el va constituir la 

indústria del gas, en especial a Catalunya, on es van concentrar la meitat de les 

fàbriques espanyoles. La indústria del gas va significar la primera gran 

concentració de capitals per a la inversió en la producció energètica, va 

substituir, en mitjanes i petites empreses, al vapor en la producció de força que 

es transformava en energia mecànica i va ser la primera vegada que l’energia es 

produïa lluny del lloc del consum. El gas va utilitzar el carbó com a combustible 

per a transformar-lo en un fluid capaç de substituir al propi carbó en les 

aplicacions domèstiques, comercials i industrials. S’ha afirmat que Espanya va 

passar de la llum d’oli a l’electricitat sense cap estadi intermedi. Però en els 

grans centres urbans catalans com Barcelona primer i després Reus, això no va 

ser exactament així, perquè l’enllumenat públic de gas de la capital catalana es 

va iniciar l’any 1843  i va acabar al final de la dècada dels anys 60 del segle XX, a 

l’igual que a Reus que va iniciar l’enllumenat públic l’any 1855 i va apagar l’últim 

llum de gas l’any 1965. Afirmem, doncs, que durant la segona meitat del segle 

XIX, els llums de gas il·luminaven les ciutats catalanes mentre l’electricitat 

només era un projecte. En moltes petites ciutats i pobles si que l’electricitat va 

significar la substitució d’un enllumenat simple, irregular i raquític  per un 

sistema d’il·luminació contemporani tot i que en alguns d’aquests llocs en 
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aquest pas es va intercalar, encara que breument, l’aplicació del carbur de calci 

(acetilè) i el petroli per a l’enllumenat públic.  

 

 

 

 

 

• A principis del segle XX, dues empreses productores van lluitar per les 

concessions municipals d’electricitat. Aquesta irrupció energètica va significar 

una dura competència per a l’expansió del gas, perquè l’electricitat i el gas van 

competir pels mateixos mercats, l’enllumenat públic i el consum domèstic. Ja 

feia gairebé dos dècades que la ciutat que contemplava experiències elèctriques 

concretes i de petit abast, en un lent procés d’introducció del producte a 

diversos sectors socials. L’any 1879, es va instal·lar l’enllumenat elèctric en 

alguns locals comercials, tot seguint els reeixits passos de les experiències 

barcelonines. A partir d’aquest moment, les propostes per establir l’electricitat 

com una energia estable i de futur van sovintejar, però no va ser fins l’any 1898 

que els projectes elèctrics es van concretar amb la creació de dues empreses 

productores i subministradores. L’electricitat es va presentar com la gran 

innovació energètica del segle i com un competidor del mercat que ocupava el 

gas. Gas Reusense, que va seguir l’exemple de l’empresa barcelonina La 

Catalana de Gas, va evitar l’enfrontament amb l’electricitat i va decidir 

participar en el negoci elèctric per tal de preservar, sinó continuar, amb el 

monopoli energètic de la ciutat. Però, contràriament, amb el que va passar unes 

quatre dècades abans amb la concessió municipal del gas, una altra empresa, 

Lautille y Coca de Sant Sebastià, va decidir produir i subministrar electricitat a 

Reus. L’any 1898, l’ajuntament de Reus va aprovar els projectes de producció i 

de distribució elèctrica de les dues empreses. Gas Reusense, en uns terrenys 

adjunts a la fàbrica del gas, va crear la fàbrica elèctrica i l’any 1899 ja 
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subministrava electricitat a una part de la ciutat. Aquest mateix any, l’empresa 

Lautille y Coca, va subministrar a una altra part de la ciutat, amb l’electricitat 

que produïa en una antiga fàbrica de filats, situada en el carrer de Sant Celestí. 

La competència entre les dues companyies no es va basar en exclusiva en 

l’obtenció de les concessions municipals i en aspectes de caire econòmic, sinó 

que va arribar a l’enfrontament en el camp tecnològic, perquè Gas Reusense va 

apostar pel corrent altern i Lautille y Coca, pel continu. Gas Reusense va 

defensar aquest sistema basant-se en que permetia dur el corrent als punts més 

extrems de la ciutat amb una tensió fixa i determinada i aconseguia l’equilibri 

del voltatge a tota la xarxa. Un altre raonament amb el qual Gas Reusense va 

fonamentar aquesta decisió va ser el perfeccionament, que dia a dia, es produïa 

amb les màquines productores i amb els aparells d’utilització de corrent altern, 

que demostrava l’error d’utilitzar el corrent continu. A més, en aquells 

moments, el 90 % de l’electricitat es distribuïa mitjançant el sistema de corrent 

altern. Una altre disputa tècnica entre les dues companyies va ser la instal·lació 

del cable elèctric. Gas Reusense, va creure més convenient i segur soterrar-ne 

els de Mitja tensió o sigui la línia que unia el generador amb els transformadors, 

mentre que la l’altra empresa va defensar que, també, s’acomplien totes les 

mesures tècniques i de seguretat si els cables eren aeris com ja succeïa en 

ciutats com Bilbao.  

 

Tota l’estructura elèctrica creada per Gas Reusense era capaç, en teoria, de 

subministrar llum a més de 6.000 làmpades o llums incandescents. L’empresa 

que va signar el primer Contracte que va concedir l’ajuntament de Reus, va ser 

Gas Reusense, l’any 1899. Aquest Contracte comprenia 24 arcs voltaics de 800 

bugies, per il·luminar una part de la ciutat. Gas Reusense va inaugurar 

l’enllumenat elèctric als ravals i a la plaça de Catalunya, mitjançant 20 làmpades 

d’arc voltaic, durant l’agost d’aquest any. A l’Electra Reusense - Lautille y Coca – 

se li va concedir, també l’any 1899, la segona concessió, de 38 arcs voltaics, que 
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comprenia una zona amb carrers i places importants de la ciutat que anaven des 

del carrer Major, al de Monterols, al de Llovera i a la plaça de Prim. Les raons 

per les quals Gas Reusense va entrar a finals del segle XIX en el mercat de 

l’electricitat, s’ha de buscar en la necessitat del control energètic de la ciutat i 

en l’eliminació dels competidors externs que poguessin arravatar-li el mercat 

domèstic i industrial, amb la reducció d’una part de les unitats d’energia 

venudes i, en conseqüència, dels beneficis obtinguts. També la percepció que 

l’energia elèctrica tenia, tal com s’havia donat en altres ciutats europees, un 

futur important en l’enllumenat públic, en les llars i en la indústria, convidava a 

participar en aquest nou negoci. Era un intent d’aglutinar, produir i vendre, tota 

l’energia necessària d’un habitatge modern. La construcció de la fàbrica 

elèctrica de Gas Reusense es va veure afavorida per les instal·lacions que ja 

posseïa de la fàbrica de gas, per exemple l’apartador ferri per on arribava el 

carbó, que també era necessari com a primera matèria per crear el vapor que 

mouria el generador elèctric. La creació de tota la infraestructura elèctrica 

necessària per a la producció i la distribució va representar una inversió 

desmesurada en una tecnologia estrangera, que no va generar els beneficis 

desitjats i que va tenir un curt temps de vigència.   
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• Des d’un primer moment, els moviments en el mercat elèctric van ser 

vertiginosos i les estratègies per a la creació de noves empreses diverses. Van 

aparèixer empreses que només es dedicaven a introduir-se en les ciutats per tal 

de aconseguir les concessions del subministrament, una espècie de societats 

satèl·lits. Aquest va ser el cas de l’empresa Latieule y Coca que, el 15 de 

novembre de 1898, poc desprès d’aparèixer a la ciutat i de crear una fàbrica 

d’electricitat, va cedir totes les seves concessions a la societat anònima Electra 

Reusense, adduint la necessitat de donar un desenvolupament més gran a la 

seva fàbrica. El negoci elèctric de Gas Reusense va ser una experiència curta, 

perquè l’any 1912, va vendre els actius elèctrics a la societat Energía Eléctrica de 

Cataluña. Aquest mateix any, tot i que no va canviar el seu nom, Riegos y 

Fuerzas del Ebro SA va adquirir l’Electra Reusense. El juliol de 1913, Riegos y 

Fuerza del Ebro també va comprar Energía Eléctrica de Cataluña, amb la qual 

cosa el mercat de l’electricitat a Reus, com a gran part de Catalunya, va passar 

sota la gestió de Riegos y Fuerzas del Ebro SA – coneguda també com La 

Canadenca per la procedència del capital fundacional de l’empresa -. En només 

quinze anys, les fàbriques de producció d’electricitat locals van passar a mans 

de la gran empresa elèctrica que va concentrar la producció i els mercats 

elèctrics a Catalunya. Les empreses de producció elèctrica reusenques no van 

poder mantenir el negoci davant de la pressió de les entitats de més 

envergadura, perquè no podien assolir reptes com el de la hidroelectricitat – 

l’hulla blanca – que havia de substituir a una primera matèria cara com el carbó. 

Un reduït mercat energètic i una generació insuficients d’excedents van limitar 

la capacitat inversora de les indústries energètiques reusenques. Només les 

empreses que estaven instal·lades a les ciutats amb grans mercats energètics, 

com La Catalana de Gas y Electricidad a Barcelona i Sevilla, van poder resistir les 

embranzides del capitat estranger. També, algunes petites empreses 

elèctriques, situades en ciutats de baix potencial energètic, van quedar excloses 

de l’interés del gran capital. 
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En el procés d’introducció de l’electricitat a la ciutat de Reus, el govern 

municipal es va mostrar cautelós, perquè no va creure necessari córrer els riscos 

tècnics que es podien presentar amb una tecnologia nova que encara no havia 

demostrat una solvència lumínica suficient. Com a exemple, els resultats 

obtinguts amb la primera il·luminació elèctrica del carrer de Llovera i de les 

places de Prim i de la Constitució (Mercadal) van ser decebedors. Aquesta 

impressió negativa va produir que, l’any 1904, l’Ajuntament substituís una part 

de l’enllumenat elèctric pel de gas en un projecte de millora de la il·luminació 

pública de la ciutat de Reus, perquè els tècnics municipals van decidir, que en la 

relació qualitat preu, el gas superava l’electricitat. El gran protagonista del 

rellançament de l’enllumenat públic de gas va ser l’aparició del bec Auer. Va ser 

per aquest motiu que l’Ajuntament va proposar la substitució de la il·luminació 

elèctrica del Ravals pels fanals de gas amb becs Auer. Els dubtes tècnics que va 

generar l’electricitat en el moment de concretar els projectes de les empreses, 

van originar que l’Ajuntament elaborés un Reglament per a la instal·lació de la 

llum elèctrica en la ciutat, en base al Reglament que havia establert la ciutat de 

Saragossa. El gas encara va ser competitiu fins els primers anys de la postguerra 

espanyola, però al final va perdre, paulatinament, la batalla de l’enllumenat dels 

carrers reusencs.  
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• L’enllumenat públic de gas va estar present a la ciutat, en major o menor 

mesura, durant 110 anys. Durant uns quaranta-cinc anys ho va fer en solitari, i 

va substituir primer l’enllumenat de l’oli i, després, de forma progressiva, el del 

petroli i durant els seixanta-cinc següents, va estar en competència directa amb 

l’electricitat. En els primers anys del segle XX, quan es va introduir com a 

sistema d’enllumenat públic, l’electricitat va patir els efectes de l’aparició del 

bec Auer que va aturar, temporalment, els efectes de la innovació que 

representava l’energia elèctrica. A partir dels anys vint, l’electricitat va imposar 

la seva tecnologia en el mercat de l’enllumenat públic i va guanyar terreny al gas 

i va generar un debat municipal sobre la necessitat de protegir la indústria del 

gas, fins i tot es va proposar la concessió d’una subvenció a Gas Reusense. La 

causa d’aquest proposta, va ser l’aprovació i la instal·lació, l’any 1923, de la 

il·luminació elèctrica de les places de Prim i de la Constitució. Entre els anys 

1924 i  1927 es va substituir l’enllumenat de gas d’alguns carrers per un altre 

d’elèctric. Però l’increment de l’enllumenat públic a la ciutat, durant els “feliços 

anys 20” es va fer de forma paral·lela a l’increment del casc urbà i a l’augment 

de les exigències ciutadanes. La instal·lació de llums de gas i d’electricitat, per 

fer front en aquesta ampliació de l’enllumenat, es va realitzar en un percentatge 

similar a l’enllumenat dels primers anys del segle XX; però encara no podem 

parlar d’un gran declivi de l’enllumenat públic a gas perquè en aquesta època no 

va disminuir. Entre 1903 i 1928, es van instal·lar 157 fanals de gas més. L’any 

1932, l’enllumenat de gas havia augmentat en cent unitats el nombre de fanals, 

la qual cosa demostra que encara es tractava d’un sistema prou sòlid, eficient i 

competitiu davant uns preus elèctrics elevats. Però a pesar de l’evolució de 

l’enllumenat a gas, aquest tenia els elements lumínics, els fanals, les llanternes i 

els cremadors, antiquats i obsolets en molts carrers i places que no eren de 

nova urbanització ni tenien la categoria de cèntriques o punts neuràlgics, per 

culpa de les habituals penúries municipals. Per a l’adequació de l’enllumenat 
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públic, caldria esperar encara unes dècades després de la Guerra civil i els seus 

efectes devastadors.  

 

Podem establir que el declivi definitiu del gas com a sistema d’enllumenat públic 

es va iniciar després de la Guerra Civil, malgrat es va necessitar més de dues 

dècades perquè se’ls substituís per complet, degut a la precària situació en que 

van quedar les infraestructures i l’economia de la ciutat i perquè la il·luminació 

amb gas encara va complir la funció d’oferir un servei eficient encara que 

limitat. L’any 1940, quan es va reiniciar l’execució d’alguns projectes urbanístics, 

l’electricitat es va imposar a pesar de la resistència del gas que amb l’aplicació 

dels nous becs Butsens volia aturar el temps. Les restriccions elèctriques, de la 

postguerra, van beneficiar el manteniment de l’enllumenat públic de gas, fins al 

final dels anys quaranta quan la regularització del subministrament elèctric es 

va convertir en un fet més consistent. L’any 1948, l’enllumenat públic a Reus 

comptava amb 762 llums elèctriques mentre que, l’enllumenat de gas s’havia 

convertit, amb només 87 llums, en l’exemple d’una altra època. En altres ciutats 

com Sevilla, Màlaga i Santander, l’enllumenat públic de gas feia temps que havia 

deixat d’existir i en ciutats com Barcelona o Madrid el consum de gas per aquest 

tipus d’enllumenat era insignificant i els ajuntaments havien deixat, 

definitivament, de ser el gran client de la indústria gasista. L’any 1951, Gas 

Reusense va concertar un nou Contracte de Subministrament amb 

l’Ajuntament, on l’enllumenat a gas es va reduir a la il·luminació de forma 

completa a les places d’Espanya (Mercadal), de Prim i de Catalunya, els Ravals, 

el carrer de Sant Joan i, de manera parcial, en uns quants punts de la ciutat. A 

partir d’aquest moment l’objectiu prioritari per la indústria del gas seria el 

consum particular de caràcter domèstic i industrial. Però a pesar d’aquest canvi 

d’objectius de Gas Reusense, i d’altres empreses de gas espanyoles, encara es 

va voler lluitar per conservar la seva presència en l’enllumenat públic de la 

ciutat i el 1954, any del Centenari de la fundació de la societat, va presentar el 
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projecte, que es va executar aquest mateix any, d’il·luminar mitjançant gas a 

pressió les places de Prim i de Mercadal, d’acord amb les experiències de La 

Catalana de Gas y Electricidad. Malauradament, la nova experiència llumínica, 

no va prosperar de forma adequada, perquè se la va acusar d’ineficaç i d’un 

consum excessiu, que la convertir en una experiència fallida, que va cessar el 

1965. La vida de l’enllumenat públic de gas a la ciutat de Reus havia finalitzat, a 

l’igual que havia passat a la resta de l’estat espanyol. A Barcelona, els fanals de 

gas es van apagar definitivament un any després. 
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• L’enllumenat particular de gas havia estat una aplicació més efímera que el 

públic i malgrat que es va introduir en les llars, en els teatres, en les societats 

culturals, en els comerços i en les fàbriques amb rapidesa, l’electricitat i la seva 

evolució en les làmpades d’incandescència el va substituir amb diligència. Com 

ja s’ha dit en parlar de l’aparició del gas com un sistema energètic modern, 

l’enllumenat de gas no va ser mai general a les llars reusenques, degut al seu 

elevat cost i les dificultats de la seva instal·lació. Mentre l’enllumenat de gas va 

significar una innovació, va donar prestigi i no va tenir un competidor amb una 

tecnologia més avançada, es va estendre pels habitatges de la ciutat. 

L’ajuntament es va convertir en el primer consumidor particular de gas, a partir 

del Contracte signat el 1854. Un client particular privilegiat perquè, al mateix 

temps que client, era qui atorgava la concessió pel subministrament, públic i 

privat, a la ciutat de Reus. L’ajuntament va estendre el consum en edificis que 

depenien d’ell com l’Hospital civil i la Casa de Caritat. La utilització del gas es va 

generalitzar en altres edificis de caràcter col·lectiu com les fàbriques, l’estació 

de ferrocarril de Reus a Montblanc, l’Escuela de Artes e Industrias i el Quarter 

militar i els seus pavellons. L’any 1863, la societat El Alba s’il·luminaria també 

per gas. El 1865, també ho estava el Teatre Principal. El gas va continuar amb 

tranquil·litat el seu camí cap el segle XX, i va ser un element important, en la 

inauguració al 1882, del Teatre Fortuny. Mentre aquest procés es produïa, van 

aparèixer altres formes d’il·luminació amb més o menys fortuna i es van 

realitzar les primeres experiències elèctriques. Les millors botigues de Reus 

utilitzaven l’enllumenat de gas, com a símbol de distinció i el carrer de 

Monterols n’era el millor exemple. De fet, la il·luminació a gas de les botigues es 

va considerar un baròmetre de la situació econòmica de la ciutat. Com ja s’ha 

establert en parlar dels beneficis de Gas Reusense, una política de descens dels 

preus del fluid van afavorir la introducció del gas en el mercat del consum 

particular d’energia a Reus i va convertir el gas en una energia més competitiva 

en relació amb els sistemes energètics tradicionals que havien basat, gran part 
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de les seves qualitats, en un baix preu. La política de preus no va ser l’única 

mesura que es va adoptar per incrementar els abonats particulars, perquè l’any 

1888, Gas Reusense va oferir la instal·lació gratuïta de canonades a tothom que 

volgués dotar casa seva de gas. Tot i la implantació d’iniciatives elèctriques 

reusenques a la ciutat, l’enllumenat particular de gas encara va ser l’opció 

escollida per il·luminar els edificis nous o aquells que volien millorar les seves 

dependències a principis del segle XX. Però amb rapidesa, l’electricitat es va 

situar en un procés de competència real, i les Dependències de la casa municipal 

van substituir l’enllumenat de gas per l’electricitat l’any 1900 i durant l’any 

següent es va il·luminar elèctricament l’Escorxador municipal, tot substituint la 

llum generada amb gasolina. També, es van produir alguns casos d’il·luminació 

mixta, com va passar amb el Teatro Circo, inaugurat l’any 1901. La situació de 

convivència entre les dues energies va ser un fet habitual durant les primeres 

dues dècades del segle XX. L’avenç de l’enllumenat elèctric va ser imparable 

amb el consum particular, gràcies, especialment a l’aparició de la làmpada de 

Edison que va millorar la qualitat i fiabilitat de la llum elèctrica, i la va convertir 

en alguns moments en un element ornamental d’edificis emblemàtics de la 

ciutat. A partir d’aquest moment, la substitució de l’enllumenat particular de 

gas per l’elèctric no va tenir marxa enrere.  
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• Les aplicacions del gas a la llar van significar, a Reus, com a les més importants 

ciutats de Catalunya i Espanya, una autèntica revolució tecnològica en general i 

energètica en particular, però de manera especial, aquests avenços tecnològics 

van marcar, encara més, les diferències entre pobres i rics, entre el món rural i 

el món urbà. Caldria esperar fins el segle XX perquè, poc a poc, l’aigua calenta i 

la calefacció de gas, s’obrissin un espai dins les llars sota la percepció de gaudir 

d’una energia còmoda a partir d’un preu raonable. L’objectiu de convertir el gas 

en una energia generalitzada per als habitatges, des de molt aviat, es va 

sustentar en una política de preus raonable, en crear les condicions 

avantatjoses per realitzar les instal·lacions domiciliàries i en una política 

comercial basada en donar a conèixer el producte i els aparells que funcionaven 

a gas a les exposicions més importants, nacionals i internacionals i en la 

publicitat a través de publicacions de catàlegs industrials, revistes 

especialitzades, de caire científic, en llibres divulgatius sobre el món del gas o en 

la mateixa premsa local. Es van difondre les aplicacions i els avantatges del gas 

com a resposta a l’existència d’un mercat domèstic que tenia un potencial 

extraordinari. L’electricitat actuava de forma similar a l’hora de projectar el seu 

producte i les seves aplicacions per als consumidors particulars que creixien 

sense fi. De la captació d’una part important del mercat domèstic en va 

dependre l’existència de les empreses gasistes catalanes i espanyoles i Gas 

Reusense no en va ser una excepció. A Reus, la premsa local va servir perquè les 

empreses energètiques divulguessin les característiques del seus productes i, en 

ocasions, critiquessin les febleses de les altres energies. Quan Gas Reusense 

subministrava electricitat, la premsa local, també va servir, però no per a 

desacreditar-la, sinó per criticar la política comercial de l’Electra Reusense i 

viceversa.   

 

A partir de l’any 1912, una vegada el mercat energètic reusenc es va dividir 

entre dues empreses, una distribuïdora de gas i l’altra d’electricitat, totes dues 
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van fer grans esforços per fer arribar la seva energia al major nombre de llars, 

no tan sols a un únic estrat social sinó també estendre-la com a una energia d’ús 

comú. En línies generals, el gas va mostrar un rendiment més important en els 

usos de l’energia tèrmica – cocció, escalfador d’aigua calenta, planxes, estufes - i 

l’electricitat, amb l’enllumenat particular. Però, la competència entre el gas i 

l’electricitat va ser àrdua perquè una energia volia ocupar el lloc de l’altra, amb 

l’aparició de noves aplicacions elèctriques que volien desplaçar l’espai del gas a 

les llars, després que guanyés la batalla de l’enllumenat particular. Aquesta 

competència va comportar que Gas Reusense hagués de crear polítiques per 

fomentar el consum de gas, en detriment de l’electricitat, en especial, entre els 

consumidors més importants. Era lògic aquest interès per aconseguir 

augmentar el consum i el nombre d’abonats domèstics perquè era el mercat 

que sustentava la indústria del gas a Espanya, si tenim en compte que, l’any 

1930, el 61 % del gas que es produïa es cremava a les cases particulars mentre 

que el consum de l’enllumenat públic tenia una incidència del 15 %, mentre que 

la resta es repartia entre el consum propi, de les diverses fàbriques de gas, i en 

un baix consum del mercat industrial. L’any 1947, aquests índexs encara van 

mostrar una tendència a l’augment del consum domèstic i industrial, que amb el 

65 % i el 17 % respectivament, van sustentar la indústria del gas a Espanya 

mentre que l’enllumenat públic, motiu principal de la creació de les empreses 

de gas, ja només representava el 2 % del consum del gas produït. 
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• L’esclat de la Guerra Civil va truncar els treballs realitzats per Gas Reusense, per 

consolidar-se com una empresa energètica líder en el mercat domèstic, perquè 

va comportar un regim de subsistència econòmica i industrial precari que es va 

allargar, uns vint-i-cinc anys, més enllà de l’acabament del conflicte bèl·lic. Una 

situació de crisis, que va afectar directament a tota la societat i que va minvar 

en profunditat les capacitats d’accés a l’energia dels habitants de la ciutat. 

Aquesta crisis energètica i social va provocar que dels 3.800 abonats que tenia 

Gas Reusense, l’any 1936, es convertissin en només 2.850, l’any 1941. La 

recuperació d’abonats va ser lenta i derivada de la recuperació d’alguns clients 

que ja ho havien estat amb anterioritat i del creixement poblacional. L’any 1950, 

una de cada de tres persones que residien a Reus gaudia d’alguna de les formes 

d’ús del gas. L’any 1963, es mantenia aquesta proporció, tot i que el consum 

energètic dels habitatges havia crescut de forma considerable. Era un 

paràmetre acceptable per a una ciutat que havia quedat estancada, a principis 

de segle, tant en l’aspecte demogràfic com en l’econòmic i es trobava lluny de 

les ciutats del l’àrea d’influència de Barcelona, però el més preocupant va ser 

que la proporció de clients de gas entre la població no creixia. De totes formes, 

el llast que va deixar la Guerra civil en la indústria va fer que l’empresa reusenca 

fins l’any 1962, no aconseguís recuperar els mateixos abonats que tenia l’any 

1935. Com s’ha apuntat en parlar dels beneficis de Gas Reusense, els motius 

interns per la lenta recuperació d’abonats van ser la manca de matèries 

primeres, conseqüència de la política autàrquica de les quotes, que va 

comportar un augment extraordinari del seu preu, que conjuntament amb 

l’endarreriment tecnològic de la fàbrica i les fuites considerables de la xarxa van 

encarir, sense remei, el preu del gas, tot i que per sota del llindar necessari per 

generar els beneficis suficients per a una bona marxa empresarial. Amb 

l’increment del nombre d’abonats de Gas Reusense no n’hi va haver prou i no es 

va aconseguir la solidesa necessària per mirar el futur amb optimisme. Entre 

1939 i 1969, el nombre d’abonats va créixer per sota del ritme del 
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desenvolupament demogràfic de la ciutat. Així, en aquest període, entre 1941 i 

1969, l’augment d’abonats va ser de 1.144 clients nous. Com es pot comprovar, 

des de l’any 1930, l’entrada del gas a les llars de l’estat espanyol va ser un fet 

habitual però no massiu, encara que com opció energètica estava plenament 

consolidada l’any 1969.  

 

 

 

 

 

 

• En el baix creixement dels abonats respecte l’augment poblacional va jugar un 

paper decisiu l’entrada al mercat energètic del butà com a producte energètic 

de les llars reusenques, sense oblidar l’electricitat que des de feia més de mig 

segle era un dur competidor. Davant d’aquestes dificultats per accedir al petit 

consumidor domèstic, Gas Reusense va generar polítiques d’ajuda per a 

l’adquisició o per al lloguer d’aparells de gas, així com una millora de l’atenció 

personalitzada al client. Però la diferència de preu entre el gas i el butà, que 

estava subvencionat per l’estat, era una llosa molt pesada si hi afegim el fet que 

tres quartes parts dels habitatges, el 1950, eren de lloguer, la qual cosa 

perjudicava considerablement l’arribada del gas als habitatges perquè era 

improbable que un inquilí desitgés millorar un habitatge que no era seu i 

tampoc el propietari de l’immoble veia la necessitat d’adaptar-lo perquè no era 

la seva residència habitual. Però no tots els problemes van ser externs a Gas 

Reusense, perquè algunes decisions empresarials sobre la producció tampoc no 

van ser correctes.  

 

El butà va distorsionar l’expansió del gas en les llars a partir dels anys 60 del 

segle XX, perquè, aquest derivat del petroli, va entrar en les llars espanyoles i 
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reusenques amb molta força degut al seu preu baix i perquè no necessitava de 

cap inversió en una instal·lació prèvia a la llar. El butà va tancar moltes portes de 

les llars al gas canalitzat, perquè en comparació es va convertir en una energia 

tèrmica cara encara, tot i que va mantenir una superioritat quan al confort, la 

neteja en la combustió, la disponibilitat i la continuïtat. La política de Gas 

Reusense davant d’un competidor tan directe, com abans ho havia estat 

l’electricitat, va ser la participació en el negoci que li disputava el seu sector 

energètic. La direcció de Gas Reusense, conjuntament amb el Grupo de Fábricas 

de Gas Catalanas, va voler aprofitar el seu estatus de companyia energètica a la 

ciutat per participar en l’èxit del butà, fins i tot si podia ser, aconseguir 

monopolitzar-ne el subministrament. Aquests anys, s’han considerat com la 

primera època d’un extraordinari desenvolupament econòmic, després de la 

Guerra civil, tot i que desigual, que va tenir com a símbol energètic el butà que 

va significar, per a les llars més modestes, el pas de les cuines de petroli o carbó 

a les cuines de butà i del braser a l’estufa –la popular “catalítica”-. A Gas 

Reusense, l’èxit del butà, del qual també participava, va tenir un efecte negatiu 

sobre l’expansió del gas ciutat, la qual cosa no deixava de causar perplexitat dins 

de la mateixa empresa perquè el butà i el gas ciutat tenien les mateixes 

aplicacions tèrmiques i en certa manera el triomf d’una de les dues tancava la 

porta, almenys durant un temps, a l’altra. A més, Gas Reusense que es va crear 

per comercialitzar gas canalitzat, per salvar la seva indústria, va haver de 

recórrer a la distribució i venda d’un producte competidor, no deixava de ser 

una dura paradoxa.   
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• El preu del gas per al consum domèstic o particular, en el temps que va durar la 

societat Gas Reusense, va variar considerablement modificat per uns costos de 

producció que fluctuaven condicionats pels avatars polítics i econòmics de la 

societat espanyola i europea. L’any 1854, en el primer contracte, el preu del gas 

per al consum particular establert de mutu acord amb l’Ajuntament, es va 

establir en els 75 maravedís el metre cúbic (0,55 pessetes) considerat car pels 

consumidors. Com ja s’ha destacat en les conclusions sobre el consum domèstic, 

aquest preu va fluctuar durant mig segle però sempre amb una tendència a la 

baixa, degut a l’estabilitat del preus del carbó, a una millora de la producció i a 

un augment del consum. L’any 1897, es va proposar el preu del metre cúbic de 

gas més baix de tota la història de Gas Reusense, 15 cèntims de pesseta el 

metre cúbic, però l’any 1901 aquest preu es va rectificar perquè es va valorar el 

cost de producció del gas en 18 cèntims. Aquesta reducció de preus a finals del 

segle XIX, va ser una resposta a l’aparició de l’electricitat. El desequilibri entre 

els costos de producció i del subministrament de gas dels anys següents, va 

comportar un increment de les tarifes del gas, que es va agreujar per les 

conseqüències de la 1a Guerra mundial i que va produir una altra alça dels preus 

per culpa dels preus elevats de l’hulla estrangera. Una vegada acabat el 

conflicte, el preu es va situar prop de 45 cèntims/m3 de gas. És un fet destacable 

si tenim en compte que, desprès de seixanta anys i un conflicte mundial, aquest 

preu era inferior al preu que es pagava l’any 1854. Les causes d’aquesta 

estabilitat tarifaria van tenir a veure amb la competència energètica que va 

significar un reajustament dels costos de producció, la recerca tecnològica en la 

destil·lació de l’hulla, una millor comercialització dels subproductes i una 

renúncia a una part dels beneficis que s’aconseguien per unitat produïda. Les 

estratègies empresarials i econòmiques de Gas Reusense van significar una 

consolidació dels beneficis durant seixanta anys, tan sols afectada pels anys de 

la guerra europea quan es van produir pèrdues. Però la pràctica immobilitat en 

els resultats econòmics no va permetre crear els excedents necessaris per ser 
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més agosarats empresarialment, perquè significava una pèrdua en el temps si 

tenim en compte la incidència de la inflació en els costos dels elements que 

intervenien en la producció i el subministrament. En aquest situació, també, cal 

remarcar que els preus del gas es van establir mitjançant l’acord entre 

l’ajuntament i la indústria gasista i sempre era el resultat de dures negociacions, 

perquè el reconeixement dels increments dels costos de producció i del 

subministrament de gas, no quedaven, gairebé mai, assumits de manera 

completa en el preu del gas, donat que afectaven les factures que pagaven els 

Ajuntaments.  

 

 
La negociació dels preus del gas va anar lligada, gairebé sempre, al contracte 

realitzat en cada concessió municipal, no va ser fins la instauració del 

franquisme, que el Grupo de Fábricas de Gas Catalanas, entre elles Gas 

Reusense, van tenir poder d’influència, va poder eludir el control municipal i va 

establir negociacions directes amb el Ministeri d’Indústria.  
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• El període d’estabilitat dels preus, iniciat a la fi de la 1a Guerra mundial, va 

acabar amb l’esclat de la Guerra Civil. La postguerra va comportar un 

creixement espectacular i progressiu tan del preu del gas, com de l’electricitat, 

degut a la crisis general amb la qual es va trobar la societat espanyola. Les 

causes per a la demanda insistent de l’alça del preu del gas, que sempre va ser 

insuficient, es van deure a la carestia general de la vida que va afectar 

negativament als salaris, a l’increment dels preus dels productes carbonífers, a 

una rendibilitat baixa en la producció d’una en una fàbrica danyada pels 

bombardejos feixistes, una inflació vertiginosa que repercutia en els costos de 

producció i de distribució, unes grans pèrdues de gas en una xarxa deteriorada, 

un dèficit en la construcció d’habitatges a Reus, i l’autarquia industrial 

instaurada. Les conseqüències directes d’aquesta situació, per a Gas Reusense 

com per a la indústria del gas a Espanya, van ser una baixa producció, un 

subministrament deficient en quantitat i qualitat, i una manca de recursos 

econòmics per a l’adequació de les infraestructures. La solució en aquest 

problema va ser complicat perquè per a la millora de la producció es 

necessitaven més ingressos que tan sols podien arribar d’una alça dels preus o 

d’un augment del consum i dels abonats, la qual cosa no es podia produir de 

forma immediata per la dificultat per a accedir a l’energia. Aquesta situació va 

obligar, a Gas Reusense, a llogar la fàbrica i la distribució, entre el 1943 i el 

1946, a Carbones del Cadí. Quan Gas Reusense va tornar a fer-se càrrec de la 

producció de gas, la crisis econòmica i social no havia canviat gaire, però potser 

aquest lloguer de la fàbrica, en un moment crític, va salvar, temporalment, a 

Gas Reusense d’haver d’aturar definitivament la producció i subministrament de 

gas. El preu del gas, durant la dictadura, va créixer d’una manera espectacular, 

però sempre per sota del creixement dels costos, que van incidir directament en 

la producció i en el subministrament del gas. El preu del gas per al consum 

particular, entre el 1935 i el 1969, va augmentar un 682 % mentre que l’hulla ho 

va fer un 1.713 %.  
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Aquesta situació va provocar la descapitalització progressiva de Gas Reusense 

que va veure, a l’igual que el grup de fàbriques catalanes, en l’aparició del gas 

butà una altra via de negoci amb la qual aconseguir els beneficis que el gas 

ciutat ja no produïa. Amb el mateix criteri que es va adoptar en el moment de 

l’aparició de l’electricitat, l’any 1960, Gas Reusense va esdevenir un dels dos 

distribuïdors de butà de la comarca, amb unes expectatives de negoci que no es 

van produir.  

 

A partir dels anys 60, no n’hi va haver prou amb la millora en els preus del gas ni 

amb la participació en el negoci del butà, perquè Gas Reusense pogués 

modernitzar les seves instal·lacions, en un moment en què la situació 

econòmica general era més benèvola, a partir del Pla d’Estabilització de l’any 

1959. Gas Reusense no va poder assumir el canvi tecnològic, basat en els 

derivats del petroli,  a la qual es va veure obligada tota la indústria de gas, per 

culpa de la seva caòtica economia i de la manca d’interès per part del capital 

local, que no va poder veure amb claredat la recompensa al capital que haurien 
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hagut d’invertir, malfixats per anys anteriors de penúries empresarials. Aquest 

desinterès dels accionistes per la fàbrica de gas, va fer que La Catalana de Gas 

adquirís tots els actius, l’any 1969, que construís una nova fàbrica amb una 

tecnologia basada en la realitat del temps, que abandonés l’hulla i que apostés 

per la rendibilitat d’uns gasos liquats del petroli, en aquesta cas, el propà. De 

fet, la fàbrica de gas de Reus feia anys que havia perdut la carrera tecnològica, 

s’havia quedat aturada en un sistema de destil·lació d’hulla pel qual ningú ja 

apostava, des dels anys cinquanta, de tal manera que Tarragona, al final dels 

anys quaranta ja havia oblidat el carbó, i va reiniciar, l’any 1953, la producció i el 

subministrament de gas a la ciutat a partir de naftes. Un cost de producció 

inferior i un creixement important de la ciutat van fer que ràpidament superés a 

Reus tan en nombre d’abonats com en metres cúbics de gas produïts. 
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• La història de la fàbrica de gas, que conjuntament amb la xarxa de distribució 

era un dels seus elements bàsics, neix en el mateix moment que es va decidir 

crear una societat, Gas Reusense, dedicada a la producció de gas per 

l’enllumenat públic a la ciutat de Reus. La fàbrica es va crear a partir dels 

coneixements d’un tècnic amb un reputat prestigi, William Richards que va 

aplicar la tecnologia adequada pel moment tecnològic en què va aparèixer 

l’empresa reusenca.  La producció de gas va començar amb un sistema de forns 

horitzontals que van fabricar gas de bona qualitat i rendible, a pesar d’unes 

primeres queixes dels abonats. La tecnologia establerta per la producció, en el 

moment de la construcció de la factoria, no es van substituir fins 50 anys més 

tard, l’any 1905, quan es van canviar per uns altres de tecnologia més avançada, 

els regeneratius, que produïen una quantitat de subproductes més gran, cal 

tenir en compte que aquests subproductes, els residus de la destil·lació, 

posseïen un gran valor i la seva demanda per part d’altres indústries era 

important. Per a Gas Reusense, els subproductes com el coc i el quitrà van 

significar una segona línea de negoci, de tal manera que el preu d’aquests 

subproductes, de vegades, va igualar el preu de la matèria primera. A més 

d’aconseguir una major quantitat de subproductes, els forns regeneratius van 

comportar una reducció dels costos de personal, que va fer que l’amortització 

d’aquesta inversió fos ràpida. L’any 1898, es van ampliar les instal·lacions i els 

límits de la fàbrica per tal de construir la fàbrica productora d’electricitat. 

L’estada en el mercat elèctric de la ciutat de Reus va ser curt, en no poder 

obtenir els resultats desitjats i, sobretot, en no poder fer front als reptes 

tecnològics de l’electricitat. Amb la venda de la part elèctrica, Gas Reusense va 

recuperar gran part de la inversió realitzada i el seu immobilitzat va a tornar als 

valors de finals del segle XIX.  

 

Els forns regeneratius, després de funcionar gairebé 30 anys, es van considerar 

que no estaven en bon estat i que ja els havien superat tecnològicament uns 
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altres forns que ja funcionaven a Londres i Tarbes (França). Es va creure 

necessari per l’adequació tecnològica de la fàbrica reusenca l’aplicació dels 

forns del sistema Glover-West de Manchester perquè se’ls va considerar els més 

adequats per economia i perquè oferien les millors garanties tècniques. Es van 

inaugurar l’any 1935 i en principi van aconseguir millorar la producció de coc i 

del quitrà, però en poc temps, l’empresa es va adonar que aquest avenç només 

havia estat un miratge. L’any 1936, abans de l’esclat de la Guerra Civil, tècnics 

de la casa anglesa van haver de traslladar-se a Reus per tal de solucionar, sense 

gaire èxit, els problemes del baix rendiment de la instal·lació. Els forns de cinc 

retortes verticals que havien substituït els antics horitzontals van esdevenir un 

desengany. Poc després, amb l’esclat de la Guerra Civil, es va aturar l’adequació 

dels forns perquè el Comitè Local Antifeixista va confiscar la fàbrica. Un any 

després, va passar a formar part dels Serveis de Gas Unificats de Catalunya. 

Durant el conflicte bèl·lic, el funcionament de la fàbrica va ser una tasca difícil 

perquè hi havia manca de primeres matèries, de recanvis per els mecanismes de 

la fàbrica i manca de personal especialitzat perquè alguns membres de la 

plantilla de la fàbrica, es van incorporar al front de batalla. Quan va acabar la 

guerra, la fàbrica de gas estava esgotada, tant per el baix rendiment de la 

fàbrica com pels efectes dels bombardejos, que havien fet malbé part dels forns 

de destil·lació de l’hulla. Però fins i tot sense els efectes de la guerra, els  forns 

sistema Glover-West van ser una mala elecció tecnològica que va comprometre 

la viabilitat de l’empresa, la guerra l’únic que va fer, respecte dels forns, va ser 

avançar el seu desastre. L’any 1949, es va plantejar per primera vegada la 

substitució dels forns verticals anglesos, però davant l’economia deprimida que 

patia Gas Reusense, com la indústria en general, el canvi tecnològic es va 

retardar encara uns anys. A mesura que el consum augmentava, després d’uns 

anys amb una producció molt baixa degut a la pèrdua d’abonats i a les 

restriccions de l’enllumenat públic, el problema de la fabricació de gas es va 
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intensificar i els costos es van disparar, sobre tot a l’hivern quan el gasogen de 

reserva, Tully , va entrar en funcionament.  

 

La solució dels problemes de fabricació va venir des de La Catalana de Gas, amb 

la construcció d’un forn CGE de quatre cambres que hauria de retornar la 

rendibilitat a la producció. Però aquest forn, inaugurat l’any 1959, va resultar un 

altre gran fracàs tecnològic, superior al del forn Glover-West, perquè pocs 

mesos després del seu funcionament, van aparèixer esquerdes a les retortes i va 

esdevenir ineficaç. Els problemes del forn CGE i l’elevat cost de fabricació del 

gas del gasogen Tully van condemnar Gas Reusense a abandonar la producció 

de gas, perquè es va trobar descapitalitzada, amb uns inversors farts de 

patiments des de feia anys, sense obtenir-ne cap benefici, en veure com 

l’aposta per una tecnologia conservadora, però ja superada, fracassava. El cost 

de producció nefast i el subministrament defectuós que condicionava el preu 

del fluid, va afectar de forma greu la generació d’excedents econòmics, i com si 

es tractés de vasos comunicants, van acabar per buidar la capacitat de negoci de 

Gas Reusense. En aquesta última fase de l’empresa els factors científics i tècnics 

van ser determinants i van repercutir negativament en els resultats econòmics. 

Com va succeir amb altres indústries de gas espanyoles, la greu situació 

econòmica va fer inviable el canvi tecnològic i tan sols amb l’ajuda externa, en 

aquests cas de La Catalana de Gas y Electricidad va mantenir la producció de gas 

a la ciutat. 
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Aquestes extenses conclusions que responen a la vida i fluctuacions de la 

companyia Gas Reusense i a les circumstàncies externes i internes que en ella van 

influir es podrien sintetitzar en els punts següents: 

 

1. Gas Reusense va ser una aportació burgesa a la ciutat de Reus, un reflex de les 

seves aspiracions, que li va donar modernitat i va introduir la idea del bé social i 

ciutadà. La burgesia reusenca va copiar les actuacions de la burgesia barcelonina 

i es van convertir en els accionistes més importants de l’empresa gasista de la 

segona ciutat catalana. Gas Reusense també va ser el símbol del pacte entre la 

burgesia de caire comercial i industrial i l’Ajuntament de Reus, que va actuar 

com a promotor, hem de tenir present que alguns membres del Consitori van 

formar part de l’accionariat de l’empresa. Aquesta situació va comportar que 

gran part de les accions de Gas Reusense estiguessin en mans locals. Una 

característica bàsica dels accionistes de Gas Reusense és que el negoci del gas 

no va ser mai la seva activitat principal, la qual cosa els va permetre un marge 

més alt de risc econòmic. La inseguretat dels capitals invertits era molta, perquè 

es desconeixia la resposta del consum particular, de manera que l’èxit futur de 

l’empresa estava en mans de la demanda energètica ciutadana, però la creença 

en les possibilitats del gas, va reafirmar les pretensions dels burgesos locals i de 

l’Ajuntament reusenc. 

 

2. El primer contracte establert amb l’Ajuntament per a l’enllumenat públic i 

particular, l’any 1854, va donar l’exclusiva a Gas Reusense del subministrament 

de gas; fins al punt que es pot parlar d’un monopoli energètic que va durar fins 

l’establiment de l’electricitat a la ciutat, a l’inici del segle XX. Sense aquesta 

exclusivitat en el subministrament de gas no es podia garantir la viabilitat futura 

de l’empresa. Aquesta condició va generar que l’inici de l’activitat de Gas 

Reusense fos excel·lent, tot aconseguint un bons resultats econòmics. El gas va 

permetre l’enllumenat modern de la ciutat durant la segona meitat del segle 
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XIX. L’establiment i la consolidació de les infraestructures per a l’enllumenat 

públic van alleugerir la inseguretat del procés de creixement continu de la xarxa. 

A Reus, es va seguir el model barceloní d’indústria de gas, representat per la 

Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas - La Catalana de Gas -, malgrat 

això la continuïtat de l’empresa reusenca no estava garantida, perquè hi havia 

una gran diferència demogràfica i, per tant, de potencial de consum energètic 

entre ambdues ciutats. Però per contra el monopoli de Gas Reusense aportava 

més garanties en la implantació del gas que la situació de competència 

aferrissada que va existir a la capital catalana o la que es va produir en una 

ciutat, encara més feble demogràficament, com Tarragona. La indústria del gas 

espanyola, i per tant la reusenca, va aparèixer en un marc amb característiques 

negatives, com la càrrega financera que va significar la dependència estrangera, 

tant tecnològica com de les matèries primeres, de manera que els 

esdeveniments externs van incidir de forma directa en el sector. També, la 

influència dels successos interns a l’estat, en un primer moment, a polítiques 

industrials de caire més liberal o proteccionista va afectar el negoci energètic. 

Una característica bàsica de la indústria gasista espanyola va ser que no va 

generar els beneficis suficients per poder ampliar els horitzons del negoci. A 

més, el deute municipal sobre el consum de l’enllumenat públic va ser un llast 

per a les possibilitats de creixement.  

 

Si exceptuem el període de la 1a Guerra Mundial, Gas Reusense va patir un 

estancament crònic dels beneficis empresarials, des de 1875 fins a l’inici de la 

Guerra Civil espanyola. Va ser un fet preocupant, si tenim en compte la inflació 

general en aquest llarg període. Per tan podem establir aquest període com 

d’una progressiva involució econòmica. A més, l’anquilosament dels resultats 

dels exercicis econòmics, que també es va donar en d’altres indústries gasistes 

espanyoles, va fer que el sector no despertés l’interès de nous capitals, ni la 
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política de concentració d’empreses, que si es va donar en la indústria elèctrica 

amb la participació de capitals estrangers. 

 

3. A finals del segle XIX, la construcció de la planta productora d’electricitat va 

obligar a Gas Reusense a dedicar-li una gran part dels seus recursos, fins i tot 

una ampliació de capital l’any 1901, que va limitar el repartiment dels beneficis 

entre els accionistes. Les empreses de gas van fer un gran esforç econòmic per 

participar en el negoci elèctric i això va debilitar els béns acumulats. Mentre va 

durar, la inversió realitzada per Gas Reusense en el mercat elèctric no es va 

veure mai compensada. El marge de benefici del gas va ser superior a l’elèctric, 

en part degut a la competència amb l’altra empresa elèctrica de la ciutat, 

l’Electra Reusense, la qual cosa va fer rebaixar les tarifes fins a nivells poc 

sostenibles. 

 
4. La 1a Guerra Mundial va significar la primera gran crisis carbonífera que va patir 

la indústria del gas, i va repercutir de forma directa en l’empresa reusenca. 

Aquest fet va provocar una crisis general del sector per culpa de la carestia de 

matèries primeres, al seu elevat preu i a l’alça inevitable de preus del gas. Per 

primera vegada, Gas Reusense va generar pèrdues en els seus balanços 

econòmics (1917-1919). A nivell estatal, les conseqüències del conflicte van fer 

tancar un 40 % de les fàbriques de gas. 

 

5. Des de l’inici del segle XX fins al final de la Guerra civil, els moviments socials i 

obrers van afectar directament al món industrial. Gas Reusense, des d’una 

postura més conservadora que les presentades pels moviments socialistes i 

anarquistes, també va participar amb la lluita obrera per millorar les condicions 

de treball i es va veure immersa en les conseqüències revolucionàries que va 

provocar el conflicte bèl·lic de 1936. Els treballadors de l’empresa ho van patir 

de forma directa, tant que dels 66 treballadors en actiu el juliol de 1936, el 35 % 

van causar baixa o van ser mobilitzats. L’any 1938, els treballadors en actiu eren 
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43. El període de la Guerra Civil va comportar un canvi en els òrgans de decisió 

de Gas Reusense, perquè van ser ocupats primer pel Comitè Antifeixista local, 

poc després pel Consell Municipal i l’any 1937 la fàbrica va formar part del 

Serveis de Gas Unificats de Catalunya que depenia directament de la Generalitat 

de Catalunya. Aquest fet va significar la primera concentració de la indústria del 

gas catalana, que dècades més tard, de distinta forma i per altres motius, la 

tornaria a practicar la Catalana de Gas y Electricidad. 

  

6. Acabada la guerra, Gas Reusense va tornar a les mans dels accionistes anteriors 

i el mateix va passar amb la resta del sector. La política autàrquica del règim 

guanyador del conflicte bèl·lic va establir un sistema de racionament (quotes) 

de les matèries primeres, que va provocar una segona gran crisis de 

subministrament, més llarga i més dura que la generada per la 1a Guerra 

Mundial i que l’any 1942, va obligar a la fàbrica reusenca a deturar la producció 

de gas i a llogar-la a Carbones del Cadí, per tal de què no restés inactiva i evitar 

així el tancament. El lloguer de la fàbrica de Gas Reusense (1943-1946), va 

significar aconseguir uns beneficis estables amb l’eliminació dels elevats riscos 

empresarials i el deteriorament que hagués significat tenir la fàbrica aturada. 

L’únic aspecte negatiu, però que va ser habitual en la indústria del gas de l’estat, 

va ser la utilització de matèries primeres de baixa qualitat que van danyar els 

elements de la fàbrica. 

 

7. Els anys posteriors a l’any 1946, quan la fàbrica i el negoci del gas va tornar a 

estar gestionat per Gas Reusense, les fluctuacions en els beneficis van ser 

considerables, però dins d’un marge poc esperançador. Les causes directes 

d’aquest fet van ser els problemes de fabricació, les fuites de gas del 

subministrament i la variabilitat en la quantitat i qualitat de les matèries 

primeres. La política industrial espanyola de postguerra va discriminar la 

indústria del gas catalana que va veure com les seves quotes de carbó eren 
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destinades a d’altres llocs de la península i a d’altres activitats. Els beneficis 

empresarials de Gas Reusense declarats a la postguerra a la Hisenda pública es 

van maquillar algunes vegades, de tal manera que van ser necessàries tres 

ampliacions de capital, entre els anys 1951 i el 1962, per poder sobreviure uns 

anys més. A partir d’aquí la moral dels accionistes locals es va esquerdar, la qual 

cosa no entela la seva actitud que va ser destacable, perquè durant 115 anys 

van aconseguir de forma, quasi ininterrompuda, produir gas. Això li va donar 

rellevància dins el sector i la va convertir en una empresa energètica local de 

referència, perquè a banda de la producció de gas, va participar en la 

introducció de l’electricitat a la ciutat de Reus i en la comercialització del butà 

com a energia tèrmica de baix cost.  

 

8. El tres mercats energètics on va intervenir Gas Reusense van ser els següents: 

l’enllumenat públic, el domèstic i l’industrial. En primer lloc, les societats 

gasistes, com Gas Reusense, es van crear per substituir el sistema d’enllumenat 

per oli i per aportar modernitat, esplendor i seguretat als carrers de la ciutat, 

mentre que va donar prestigi i confort a la il·luminació de les llars, comerços i 

entitats culturals. L’enllumenat públic a gas va encendre els seus primers fanals 

a principis de 1855 i va apagar l’últim fanal l’any 1965, quan l’electricitat es va 

convertir en el sistema estàndard de la ciutat. En el mercat domèstic, la primera 

aplicació que va desenvolupar el gas va ser la cocció d’aliments i no va ser fins el 

segle XX que van adquirir rellevància les seves aplicacions en la producció 

d’aigua calenta sanitària i de la calefacció. De fet el gas no es va convertir en un 

producte energètic habitual a les llars fins que el preu va baixar en el període 

comprés entre el 1880 i la 1a Guerra Mundial i que es va estabilitzar fins a la 

Guerra civil espanyola. El control del preu de gas es va fer més necessari en el 

moment de l’aparició de l’electricitat com a competidor. El consum industrial 

del gas a Reus va créixer amb rapidesa en les últimes dècades del segle XIX, 

perquè va substituir amb eficàcia al vapor de les fàbriques i dels comerços que 



18. Conclusió.  Pàgina 1090 
 

necessitaven potències petites i mitjanes. Però quan van aparèixer els primers 

motors elèctrics, els de gas van perdre terreny al mercat de forma vertiginosa i 

se’ls va substituir malgrat les millores introduïdes per August Otto. Els motors 

elèctrics es van imposar definitivament als de gas en la segona dècada del segle 

XX, degut a la seva adaptabilitat, la seva netedat, la instal·lació fàcil i l’alta 

seguretat. Una vegada els motors de gas van perdre la preponderància en la 

indústria i l’enllumenat es va convertir en mixt, gas i electricitat; les empreses 

de gas, entre elles Gas Reusense, es van dedicar amb més intensitat al mercat 

domèstic. L’enllumenat particular de gas no va tenir tant de recorregut com el 

públic, perquè l’aparició de l’electricitat el va substituir d’una manera ràpida i 

decisiva. El gas va tenir que buscar el seu espai a les llars i el va trobar amb les 

aplicacions tèrmiques. El gas als habitatges va significar una autèntica revolució 

energètica i els aparells que el cremaven per produir energia tèrmica es van 

multiplicar, en un primer moment per marcar encara més les diferències entre 

rics i pobres. Però per estendre el consum domèstic de gas es va iniciar una 

política comercial que es va basar en una contenció dels preus i l’oferta 

d’arribar, de forma gratuïta, en aquells punts de consum que desitgessin la nova 

energia, en bonificar el consum més elevat i en campanyes de publicitat que 

comprenia des de catàlegs específics a anuncis en la premsa local. Es tractava de 

subministrar una energia de qualitat, que incrementava el confort de les llars 

amb un bon preu. Per a la indústria del gas a Reus, en particular, i a Espanya, en 

general, el consum domèstic tenia un potencial extraordinari a principis del 

segle XX i va ser durant aquest segle quan es va fonamentar el 

desenvolupament del sector. Calia convertir el gas en una energia d’ús comú, 

malgrat que l’electricitat va voler ocupar també aquest lloc. El gas no podia 

permetre perdre aquesta batalla energètica, perquè hagués significat la 

desaparició de la indústria. 
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9. El cas de l’electricitat, després de la seva primera fase d’implantació, va ser 

diferent del gas, perquè es va introduir amb rapidesa, a partir de la làmpada 

d’Edison, en el mercat domèstic i en l’industrial, gràcies a la versatilitat dels seus 

motors. S’ha escrit que la societat espanyola va passar del llum d’oli a 

l’electricitat, afirmació que pot ser vàlida per a les ciutats petites i les 

comunitats rurals, però que en el cas del medi urbà més important no es 

correcta, perquè durant quasi mig segle el gas va ser la moderna il·luminació 

dels carrers de ciutats com Barcelona, Madrid, València, Sevilla, Màlaga, 

Bilbao,.. i Reus. A més, l’enllumenat de gas, sòl o combinat amb l’electricitat, va 

durar més d’un segle. També, cal remarcar que en petits pobles o ciutats, abans 

de l’electricitat també es van utilitzar altres sistemes d’il·luminació com el de 

gas acetilè, els gasògens i el de petroli. També s’ha considerat l’electricitat i el 

petroli com els motors de la Segona Revolució industrial a Catalunya i a 

Espanya, però s’hauria d’afegir el gas com l’element de transició entre ambdues 

revolucions i que també va participar en els seus inicis en ser la indústria del gas 

el primer sector industrial que va necessitar d’una concentració important de 

capitals. Uns altres fets a destacar són que el gas va ser el primer producte 

energètic que va poder substituir al vapor en la producció de potència, així com 

la primera energia que es va produir lluny del seu punt de consum. 

 

10. L’electricitat es va donar a conèixer a Reus de la mà de petites experiències 

realitzades a partir de l’any 1879, però no va ser fins el 1898 que es va concretar 

la creació de les dues fàbriques productores d’electricitat: Gas Reusense i 

l’Electra Reusense. Des d’aquest moment, va néixer a Reus la competència pel 

mercat energètic, primer per l’enllumenat públic i privat i després pel mercat 

domèstic i industrial. La competència va arribar fins l’esfera política de tal 

manera que es va debatre al Consistori, en ocasions, la necessitat de protegir a 

Gas Reusense com una indústria de caire local, en especial quan a partir dels 

anys 20 del segle XX, l’electricitat va guanyar terreny al gas en l’enllumenat. 
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L’estratègia de Gas Reusense la va dur a participar amb el negoci elèctric, tot 

seguint l’exemple de La Catalana, per tal de no perdre l’exclusivitat (monopoli) 

del subministrament energètic a la ciutat. La primera concessió municipal per 

il·luminar de manera elèctrica la va guanyar Gas Reusense que va inaugurar el 

seu enllumenat l’any 1900. La segona va ser per a l’Electra Reusense. Però la 

participació de Gas Reusense en el negoci elèctric va ser curta, només va durar 

fins l’any 1912, degut a la incapacitat de fer front a una adequació tecnològica 

contínua, als pocs beneficis obtinguts, al procés de concentració d’empreses 

que sofria el sector i a l’aparició de la hidroelectricitat davant els generadors 

elèctrics a vapor – l’hulla blanca -. El cas de l’Electra Reusense va ser similar. Tan 

sols es van poder resistir a la concentració d’empreses elèctriques aquelles que 

tenien un al potencial de consumidors o grans mercats energètics com 

Barcelona. En l’enllumenat públic, durant vàries dècades, la relació qualitat – 

preu va ser favorable al gas enfront de l’electricitat, degut, de manera especial, 

a l’aparició del bec Auer, que va permetre que el gas substituís l’enllumenat 

elèctric. La decadència definitiva de l’enllumenat públic de gas a Reus respecte 

l’elèctric es va produir a partir del final dels anys 40 i l’any 1948, el 90 % de 

llums ja eren elèctriques i només un 10 % dels llums eren de gas. En altres 

ciutats espanyoles com Sevilla, Màlaga i Santander ja feia temps que no existia 

la il·luminació pública de gas.  

 

11. La crisis espanyola postbèl·lica va retallar la demanda energètica i va afectar a 

tota la societat, de manera que el consum i el nombre d’abonats va descendir 

considerablement. La recuperació d’abonats va ser lenta i no va aconseguir ser 

una opció energètica generalitzada encara que si important, perquè un de cada 

tres reusencs tenia gas a casa seva. L’any 1960, la irrupció del butà al mercat 

energètic de Reus va ser un altre competidor per al gas canalitzat, la qual cosa 

encara va perjudicar més la política de penetració en el mercat domèstic, 

perquè va ser una energia subvencionada per l’estat, que tenia un preu per 
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unitat energètica més baix que el gas. El butà es va consolidar ràpidament com 

l’energia tèrmica de les llars més modestes, que eren la majoria de tal manera 

que el butà es va comercialitzar d’una manera habitual. Gas Reusense es va 

convertir en un del dos distribuïdors de butà de la zona. Com ja havia fet abans 

amb l’electricitat, va participar del negoci d’un producte que era el seu màxim 

competidor, perquè Gas Reusense, com d’altres fàbriques gasistes catalanes, va 

creure que els beneficis del butà servirien per aconseguir els recursos necessaris 

per adequar la malmesa fàbrica i la xarxa. Tal i com havia passat mig segle abans 

amb l’electricitat, els beneficis generats no van ser suficients de manera que 

l’èxit del butà com a producte energètic no es va traslladar als beneficis. El butà 

va tenir un efecte negatiu sobre l’expansió del gas ciutat però per contra va 

significar, per a moltes llars, el pas de les cuines de petroli o carbó a les cuines 

de butà, i del braser a l’estufa. L’aspecte que més va incidir a l’hora de poder 

competir amb el butà era el preu del gas però es va produir la paradoxa de què 

un preu alt minvava la possibilitat d’expansió i un preu excessivament baix no 

deixava marge de benefici entre els costos de producció i el de venda. 

 

12. En les tres dècades següents a la Guerra civil es va produir un desfasament 

entre el progressiu augment del preu del gas i el de les matèries primeres, que 

junt amb l’increment dels salaris dels treballadors va convertir la venda de gas 

en un negoci poc rendible, perquè es va donar en una situació de carestia de 

vida dels ciutadans que els va fer impossible l’accés. Aquesta perllongada 

situació d’un preu insuficient de venda del gas i el nombre reduït d’abonats, van 

fer que Gas Reusense no pogués donar el salt tecnològic que s’esqueia als anys 

60 del segle XX. A més, els efectes de la Guerra Civil, els errors comesos en els 

sistemes de producció elegits a partir del 1935, els forns Glover West i el forn 

CGE, l’elevat nivell de fuites a la xarxa, el baix nivell d’èxit aconseguit en les 

solucions, sempre parcials, practicades, la necessitat d’expansió, que el 

creixement urbanístic i demogràfic demandava i que va minvar gran part dels 



18. Conclusió.  Pàgina 1094 
 

augments de capital que es volien dedicar a la millora de la producció i la 

distribució van determinar un estat de fallida de l’empresa. Amb Gas Reusense 

també va desaparèixer el sistema tradicional de destil·lació d’hulla i la producció 

de gas ciutat promoguda per accionistes locals perquè els seus actius i 

concessions van passar a mans de la Catalana de Gas y Electricidad, que estava 

immersa en un procés de concentració de la indústria del gas catalana. A partir 

de l’any 1969, Gas Reusense va continuar només com a distribuïdor de gasos 

derivats del petroli i les seves aplicacions. 

 

Amb Gas Reusense, la ciutat de Reus es va incorporar a les noves energies i 

d’aquesta manera, des del punt de vista energètic, s’uneix a les grans 

transformacions que es van experimentar en diversos punts de l’Europa més 

desenvolupada. En molts aspectes, la història de Gas Reusense participa del 

conjunt d’elements i de variables que van determinar la història de la indústria del 

gas a Catalunya i a Espanya, en especial quan les dimensions de les ciutats, on es 

van instal·lar aquests tipus d’indústries eren similars a les de la ciutat de Reus. 
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ANNEX: CONTRACTE ENTRE GAS REUSENSE I WILLIAM RICHARDS PER LA 

CONTRUCCIÓ DE LA FÀBRICA DE GAS A L’ANY 1854.1 

 

                                                 
1
 AGN: Contracte original trobat a Gas Tarraconense. Signat per ambdues parts el 20 de gener de 1854. 
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ANNEX: ESCRIPTURA DE LA CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT GAS REUSENSE 

REALITZADA A L’ANY 1854.2 

 

"(…) En la ciudad de Reus a los veinte y nueve de mayo de mil ochocientos 

cincuenta y cuatro: (...)" 

   "(...) Los expresados comparecientes han dicho que habiendo tratado y convenido 

en formar una sociedad por acciones, la constituyen bajo las estipulaciones 

siguientes. 

Artículo 1o La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Reus. 

  2o  El objeto de la compañía será establecer uno o más gasómetros para el 

alumbrado público y particular de la ciudad expresada. 

3o   El título de la sociedad y bajo el de que girará será "Gas Reusense". 

4o   La duración de la sociedad queda fijada en treinta años que podrán ser 

prorrogados por acuerdo de los accionistas en la junta general, que para 

tratar de la disolución o continuación de aquella se celebrará al finir el año 

vigésimo nono de su existencia. 

5o   El fondo del capital de la sociedad será de un millón trescientos mil 

reales dividido en seiscientas cincuenta acciones de a dos mil reales cada 

una; nominativas y representadas por títulos correlativamente numerados. 

Dichas seiscientas cincuenta acciones quedan repartidas y representadas 

por los socios de la forma siguiente. 

D. Cayetano Pámies y Juncosa cincuenta y tres   53 

"   Guillermo Richards cincuenta  50 

"  Matías Vila y Mateu cuarenta y ocho  48 

"  Juan Tarrats y Aleu cuarenta y cinco   45 

"  Pedro Sardá y Caylá treinta y cinco  35 

"  Agustín Robert treinta y cinco  35 

"  Pedro Odena y Pujol treinta y tres  33 

                                                 
2
 AHT: Escriptura de constitució de la societat Gas Reusense. Protocols notarials de Plàcid Basedas i Saludes. 

Manual 1854. Folis: 82-99. 
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"  Policarpo Aleu treinta y dos  32 

"  Poncio Morera veinte y ocho  28 

"  Jose María Morlius y Borrás diez y seis   16 

"  Vicente Oller diez y seis   16 

"  José Ramon Font diez y seis  16 

"  Felipe Prat diez y seis  16 

"  Tomás Coma diez y seis   16 

"  Jose Manuel Lopetegui diez y seis  16 

"  Francisco Prat y Ros quince  15 

"  Francisco Subirá y Grau trece  13 

"  Tomás Abelló y Estela trece  13 

"  Juan Bofarull y Gebelli trece  13 

"  Juan Soler y Clariana trece  13 

"  Juan Artells y Vallverdú trece  13 

"  Juan Domingo y Serra trece  13 

"  Francisco Figuerola y Pamies once  11 

"  Joaquin Borrás y Compte diez   10 

"  Esteban Llaberia y Cabré diez   10 

"  Jaume Quer y Ballester nueve    9 

"  José Simó  y Amat ocho    8 

"  Melchor Bufill y Augé siete   7 

"  Félix Bartomeu y Forgas siete   7 

"  Baudilio Bufill y Augé seis    6 

"  Federico Lemercier Bocours seis    6 

"  José Montaner y Rincón cinco     5 

"  José Llobera y Ribot cinco   5 

"  José Guardans y Montserdá cinco   5 

"  Miquel Valls y Meix cuatro   4 

"  Juan Bautista Lletges y Caylá tres   3 
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"  José Pelegrí y Borrás tres   3 

"  Franco. Romero y Barbé dos   2 

"  Manuel Demestres y Buxó  una     1     

       650 

6o  Tan pronto como el gobierno, declarando la empresa de utilidad pública 

apruebe esta escritura social, estatutos y reglamento, y a tenor de lo 

prescrito en el artículo nueve de la ley de veinte y ocho de enero de mil 

ochocientos cuarenta y ocho determina la parte de capital que la Compañía 

debe hacer efectiva antes de obtener el real decreto de autorización, se 

derramará un dividendo pasivo proporcional a las acciones que cada uno 

represente entre los socios, o mejor hagan efectivo cada uno de ellos el 

tanto por acción que sea necesario para cubrir la parte de capital prescrita 

por el gobierno; y cuando éste declare constituida la compañía y en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo veinte y cinco del Reglamento de 

diez y siete de febrero de mil ochocientos cuarenta y ocho estén elegidas la 

persona que deba tener a su cargo la administración de la sociedad y las que 

deban vigilar e inspeccionar dicha administración, se fijarán por la junta de 

inspección a propuesta del Administrador, los demás dividendos pasivos 

hasta el completo del capital, con la limitación de que no podrá exceder 

cada uno del veinte por ciento por acción y de uno a otro deberá mediar, 

cuando menos, el intérvalo de un mes. 

7o  En la sesión en que se elija la administración definitiva de la sociedad se 

acordará también la emisión de los títulos de las acciones, los que no 

representarán sino la cantidad efectiva que del valor nominal de cada una 

haya entregado cada accionista en la caja social. Las acciones estarán 

numeradas y se inscribirán en el libro Registro. 

8o  En la misma sesión se acordará también el tanto por ciento de beneficios 

que se señale en favor de la Junta de inspección; así como el tanto por ciento 
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que en substitución de sueldos creyere quizá la sociedad más conveniente a 

sus intereses designar en favor de algún empleado de la misma. 

9o  En la propia sesión se sombrará administrador señalándole el sueldo fijo 

de que deba disfrutar.  

El administrador usará de la firma social en la forma que se expresa en los 

estatutos. 

10o La sociedad se regirá por la junta general de accionistas, por una junta 

de inspección y por un Administrador, cuyas atribuciones respectivas se 

deslindan en los Estatutos para que tengan igual valor como si estuviesen 

continuadas en esta escritura social. 

Los individuos de la junta de inspección y el Administrador, mientras ejerzan 

sus respectivos cargos, tendrán en depósito el número de acciones 

especiales que se expresan en los Estatutos. 

11o  Se celebrará junta general precisamente, en el mes de febrero de cada 

año. En ella el administrador dando cumplimiento a lo preceptuado en el 

artículo treinta y seis del código mercantil presentará el inventario y balance 

general de la compañía con la especificación necesaria para poder formar 

los socios pleno concepto de la situación y estado de aquella. Dicho trabajo 

deberá ir censurado o con la conformidad motivada de la junta de 

inspección a fin de que la junta general pueda con mayor acierto acordar 

acerca de dichos balances. 

En conformidad a los prescrito en el artículo treinta y cuatro del Reglamento 

citado de Diez y siete de febrero de mil ochocientos cuarenta y ocho, 

aprobados que estén los balances se remitirán desde luego al Señor 

Gobernador de Provincia, a los efectos expresados en dicho artículo. 

12o En la misma junta general en que se aprueben definitivamente los 

balances de la compañía se acordarán los dividendos de los beneficios que 

resulten líquidos y recaudados del mismo balance, previas las deducciones 
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para el fondo de reserva y demás de que se hace mérito en esta escritura y 

Estatutos. 

13o Si el balance general resultare haber disminuido el fondo de reserva se 

practicará cuanto dispone el artículo treinta y seis del Reglamento para la 

ejecución de la ley de veinte y ocho de enero de mil ochocientos cuarenta y 

ocho. 

14o Sin perjuicio de la Junta general ordinaria del mes de febrero que se 

celebrará para lo expresado y demás que se establezca en los Estatutos, 

habrá Juntas generales extraordinarias siempre que la junta de inspección lo 

acuerde o lo soliciten por escrito expresando el objeto diez o más accionistas 

con derecho de asistencia, que juntos representen a lo menos doscientas 

acciones. 

15o Para formar el fondo de reserva se separará anualmente de los 

beneficios de la Compañía el dos por ciento hasta tanto que componga un 

diez por ciento al menos del capital social. 

16o La pérdida de la tercera parte del capital inducirá necesariamente la 

disolución de la compañía, pero cuando dichas pérdidas asciendan a la 

cuarta parte del capital la junta de inspección provocará una de general de 

accionistas para resolver si la compañía se pondrá en liquidación o si 

esperará que quede completada la pérdida de la tercera parte. 

17o Para formar la junta provisional interina que debe representar a la 

Sociedad y practicar las gestiones necesarias hasta que hallándose 

constituida se proceda en junta general de accionista al nombramiento de la 

administración definitiva, han sido elegidos los sujetos siguientes: Dn. 

Matías Vila, Dn. José Simó  y Amat y Dn. Pedro Odena y Pujol. 

18o Toda cuestión a que den lugar los negocios ulteriores de la Sociedad se 

decidirán precisamente por árbitros, arbitradores nombrados en el modo y 

forma que se establece en los Estatutos. 
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Cuando se prescriba en los Estatutos y Reglamento firmados por los 

accionistas tendrá la misma fuerza y valor que si estuviere consignado en 

esta escritura social.  

Y con dichos pactos y condiciones constituyen la presente sociedad 

comprometiéndose a observar cuanto en esta escritura se contiene y a no 

separarse de ella en tiempo ni por motivo alguno, con la general obligación 

de los respectivos bienes derechos y créditos de los comparecientes y los que 

intervienen con poder obligan los de sus principales. Así lo dicen y lo firman 

conocidos del suscrito escribano dando fe haberles advertido que es el 

término de quince días ha de ser presentada esta escritura al registro 

público de la provincia según lo prevenido (...) del Código de Comercio, (...)” 
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ANNEX: PLEC DE CONDICIONS DE LA PRIMERA CONTRACTA ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE REUS I GAS REUSENSE. ANYS 1854.3 

 

"(...) Acto seguido el Señor presidente ha manifestado que el objeto de la 

convocatoria era el de que la comisión del Ayuntamiento encargada de convenir 

con la Junta de la sociedad del Gas Reusense sobre las bases en que esta efectuará 

el alumbrado público por medio de dicho combustible, diose cuenta  del resultado 

de sus trabajos, que según manifestación de la misma quedan terminados; bajo 

esta inteligencia la expresada comisión manifestó que después de varias 

conferencias y de discusiones dilatadas para buscar el modo con que saliesen 

menos gravados los intereses del común y el servicio público experimentase las 

notables mejoras que los adelantos y la situación de este pueblo reclaman, habían 

formalizado y convenido en vista de las contratas celebradas por los demás pueblos 

de este Principado donde se encuentra establecido el alumbrado por medio del 

Gas, con la Junta de la mencionada sociedad, en adoptar para el contrato hacedero 

y que debe formalizarse por medio de escritura pública, las bases que se leen en el 

siguiente pliego de condiciones. 

   "Pliego de condiciones mediante las cuales la Sociedad titulada "Gas Reusense" 

ofrece al Magnífico Ayuntamiento de esta villa suministrar el alumbrado público 

por gas. 

Arto. 1º. Se obliga a costear y colocar de su cuenta las cañerías, consolas, 

candelabros, faroles, repisas y demás accesorios del alumbrado público en 

toda la línea que se canalice, así como ofrece conservarlo todo en buen 

estado, siendo también de su cargo y cuenta el servicio de encender y 

apagar los faroles. 

2º Se obliga a canalizar las calles que el Magnífico Ayuntamiento indique. 

3º Se obliga a tener concluida la canalización y demás obras referentes al 

alumbrado público en toda la extensión de las calles que serán designadas 

                                                 
3
 AHCR: Actes Municipals 1854-1855. Reus, 27 de novembre de 1854. Folis 174-178. 
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por el Ayuntamiento, según se expresa en el artículo anterior dentro del 

término de tres meses pero principiará a suministrar el alumbrado público 

por gas, inmediatamente de funcionar la fábrica a proporción que se vaya 

colocando el material del mismo. 

4º Se obliga a elaborar el gas de buena calidad que despida luz clara y brillante. 

5º Se compromete a proporcionar el gas a todos los particulares que lo pidan, 

en las calles por donde pase la cañería. 

6º Igualmente se proporcionará a los establecimientos que lo pidan y se hallen 

separados de la cañería principal, mientras no disten de ella más de diez 

varas. 

7º El Magnífico Ayuntamiento podrá señalar los puntos en que deberán 

colocarse los faroles, no pudiendo mediar de uno a otro más distancia que la 

de ciento veinte a la de ciento cincuenta palmos según las circunstancias 

particulares de las calles. 

8º Cada mechero de luz pública será de consumo de cinco pies cúbicos de gas 

españoles por hora.  

9º Se encenderán al anochecer los faroles y permanecerán encendidas las 

horas que a continuación se expresan. En Enero ocho horas, Febrero ocho, 

Marzo siete, Abril seis, Mayo seis, Junio cinco, Julio cinco, Agosto cinco, 

Septiembre seis, Octubre siete, Noviembre ocho y Diciembre ocho. 

Cesará la empresa en el alumbrado ordinario de gas, siete días cada mes; 

siendo estos el plenilunio y los otros tres anteriores y posteriores. 

10 Siempre que el Ayuntamiento quisiere se enciendan los mecheros de gas en 

días y horas que no están fijados en este pliego de condiciones, deberá la 

empresa verificarlo a la hora de recibido el aviso; pero si no pudiera 

cumplirlo, no podrá exigírsele responsabilidad alguna. 

11 El precio del alumbrado público será de cinco y medio mrs. por cada hora y 

por cada mechero o luz de consumo de cinco pies cúbicos por hora con 

descuento de uno y medio por ciento. 
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12 El precio para los particulares que tomen abono por horas fijas, será por 

cada mes, como sigue: 

Desde el  

anochecer 

Mecheros  hasta las 9. Hasta las 10 Hasta las 11 Hasta las 12 

______________________________________________________ 

Bujía         11 rs.          14      17      20 

De no. 2        16      20      24      29 

De no. 3        22      28      34      40 

De no. 4      31      40      49      58 

De no. 5       43      52            61      70 

______________________________________________________ 

 

13 Al consumidor que no quiera alumbrar los domingos y demás días de fiesta 

entera, se le rebajará la parte proporcional correspondiente del precio del 

abono. 

14 El precio del gas por contador será de setenta y cinco mrs. por cada metro 

cúbico, rebajando un cinco por ciento a los consumidores, cuyo gasto 

mensual importe más de dos cientos reales de vellón. 

15 Los abonos serán por uno o más años a voluntad de los interesados. Los 

aparatos y trabajos en lo interior de las casas, serán hechos por artistas 

debidamente autorizados por la administración de la empresa, quienes 

serán los únicos responsables de sus obras y de cuanto hayan suministrado, 

cuyos trabajos serán retribuidos según una tarifa equitativa que publicará la 

empresa. 

16 El Magnífico Ayuntamiento concede a la empresa privilegio absolutamente 

exclusivo de canalización en las calles y plazas de esta villa durante el 

término de treinta años que será el de duración de la contrata. 

17 Se obliga la empresa a tener respuesta de un número de candilejas igual al 

de los mecheros que alumbren por gas la Ciudad para poder suplir con 

aceite, en caso de accidente, la falta de dicho alumbrado. 
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18 Si la empresa faltare a la obligación de alumbrado durante las horas 

señaladas en esta contrata, incurrirá en el pago de una multa del doble de la 

cantidad que debería satisfacerle el cuerpo municipal, si el servicio estuviese 

debidamente desempeñado, pero se exceptuarán los casos de imposibilidad 

por causas ajenas a la voluntad de la empresa. 

19 Los trabajos para la colocación de las cañerías deberán practicarse de 

manera que intercepten lo menos posible el tránsito en las calles y plazas. 

Tampoco deberá perjudicar la colocación de dichas cañerías a los conductos 

de agua, ni a los albañales ya establecidos. Sin embargo, el cuerpo municipal 

permitirá aquellas operaciones que no puedan causar perjuicios, y, en el 

caso de causarlo, será a cargo de la empresa la indemnización, así como 

reponer las cosas en su primitivo estado. 

20 El precio del alumbrado se satisfará por mensualidades vencidas en moneda 

corriente de oro u plata. Expirado este plazo podrá la empresa cesar en el 

servicio del alumbrado público debiendo el Ayuntamiento indemnizarle de 

todos los perjuicios que se la irroguen hasta volver a empezar dicho 

alumbrado. 

21 El cuerpo municipal tendrá derecho a que los Hospitales, Cuarteles, colegios 

y otros establecimientos comunales, sean alumbrados al mismo precio en 

que se fija el del alumbrado público. En este caso los gastos de los aparatos 

interiores de dichos Establecimientos serán a cargo de sus dueños o 

Administradores. 

22 El Magnífico Ayuntamiento hará valer toda su autoridad para evitar que en 

ningún caso sufra detrimento la propiedad de la empresa y para evitar que 

personas mal intencionadas apaguen las luces públicas, cierren las espitas 

de los particulares, rompan farol,...  imponiendo a los causantes de estos 

perjuicios, además de la competente indemnización por los daños causados, 

penas severas que hagan más difícil la perpetración de estos abusos. 
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23 Cualquiera contestación que se suscite entre el Ayuntamiento y la empresa 

será definitivamente juzgada sin apelación ni recurso por dos árbitros 

nombrados por las partes, y un tercero en caso de discordia, que nombrarán 

estos." 

 

   El Ayuntamiento al quedar enterado de cuanto ha dado conocimiento la 

comisión de que se trata, ha tenido en consideración que si bien el alumbrado por 

medio del gas, va a causar un aumento de gasto en el presupuesto municipal, 

quedan estos debidamente compensados con la incomparable mejora que va a 

tener el alumbrado público, con el mayor número de horas que tendrá de duración, 

y con el adorno que muchas calles van a experimentar por efecto de los 

candelabros que deberán en ellas colocarse; y considerando por otra parte, que las 

bases establecidas por la comisión y la junta representante de aquella sociedad son 

más beneficiosas que las consignadas en las demás contratas de los pueblos del 

Principado, ha acordado dispensar como dispensa su aprobación al referido pueblo 

de condiciones a fin de que se base sobre lo estipulado en el mismo contrato que 

debe formalizarse por medio de escritura pública. Resolviendo además que se libre 

testimonio del presente acuerdo y se remita a la Excma. Diputación Provincial por 

si S. E. se digna a dispensar al mismo su superior aprobación. 

Resuelto lo cual el Señor presidente ha levantado la sesión a la una en punto 

firmando esta acta: de que certifico.  

Juan Martell    (…)” 
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ANNEX: CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENTS 

ACORDADES PER L’AJUNTAMENT DE REUS A L’ANY 1886.4 

 

 “(...) Para el establecimiento de motores a Gas el Excmo. Cuerpo Municipal pidió al 

de la Capital del Principado, noticias del régimen allí establecido, ya que las 

ordenanzas Municipales no tratan de la materia. La contestación de aquel 

Municipio pasó al Sr. Ingeniero Industrial Municipal, y éste de conformidad con la 

comisión de Fomento, propone que estas autorizaciones pueden otorgarse en la 

forma siguiente:=” Condiciones bajo las que se podrá autorizar  la instalación de los 

motores de todas las clases, excepto los de vapor, interín se discute y apruebe el 

proyecto de ordenanzas Municipales de Reus, pero sujetándose todos sin 

excepción, o sea los motores y los de vapor, desde 1º de Julio próximo, a los 

derechos que se establecen en el artº 70 = De los motores = La instalación de los 

motores que no sean de vapor, se sugetará a las condiciones siguientes: 1ª. Es 

necesaria la autorización del Excmo. Ayuntamiento para la instalación, reemplazo y 

traslado de los motores de todas las clases. = Al solicitar el permiso, será menester 

acompañar la documentación consignada en el Art. 4º. Captº. 1º de las 

Ordenanzas. = Los expedientes, se tramitarán según se previene en el mismo 

capítulo, excepto la información pública prevenida en el artº 323. = 2º. Los motores 

se clasificarán en dos clases: =  1ª Los silenciosos; o sean aquellos que en su 

funcionamiento, produzcan poco ruido y que en concepto del ingeniero inspector, 

no puedan causar molestias = 2ª Los ruidosos, o peligrosos, comprendiendo en esta 

clase, los que por producir mucho ruido, por la clase de gases que desprendan o por 

otra causa, puedan ocasionar molestias, ó ser peligrosos bajo algún concepto, para 

los vecinos. = 3ª. Será permitida la instalación de los motores silenciosos, en el 

interior de cualquier clase, aunque esté habitada, y a las distancias mínimas de 

cincuenta centímetros de toda vecindad y de la vía pública; pero completamente 

aislados, para evitar trepidaciones. = No se permitirá la instalación de motores 

                                                 
4
 A.H.C.R.: Actes Municipals, any 1886. Acta de 30 de juny de 1886. 
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ruidosos o peligrosos, que no sea en edificios completamente aislados. = En todos 

los casos, la instalación y funcionamiento, se sugetará a las prevenciones que se les 

impongan en el permiso. = 4ª. Las transmisiones de movimiento y demás aparatos 

movidos por el motor, no podrán gravitar ni venir empotrados en paredes 

medianeras, ni en techos apoyados sobre ellas y cuando vengan sostenidas por 

vigas, los puntos de apoyo, se situarán a un metro por lo menos del predio 

inmediato. = Será siempre obligación del industrial, adoptar todas las precauciones 

necesarias, para evitar molestias a los vecinos. = 5º. Los productos de la explosión o 

los gases que produzca la máquina, cuando los produzca, se conducirán a la parte 

superior del edificio y de manera que no molesten a los vecinos. = 6º. Este permiso, 

no da derecho a practicar operaciones que resulten muy incómodas o insalubres 

para los operarios o al vecindario, en cuyo caso, el Ayuntamiento después de 

comprobado el hecho, podrá mandar la suspensión de dichas operaciones y en el 

caso de incumplimiento, dejar sin efecto el permiso, sin que el propietario o 

industrial, pueda por ello reclamar indemnización alguna. = 7ª. Los industriales que 

sin el correspondiente permiso hayan establecido motores dentro de esta 

jurisdicción Municipal, desde la promulgación de las vigentes Ordenanzas 

Municipales, cumplirán las anteriores condiciones, dentro el improrrogable plazo 

de tres meses, bajo la multa de cien pesetas = Los propietarios de los motores cuya 

instalación se les haya concedido condicionalmente, podrán atemperar su 

instalación según les convenga, ya sea con arreglo a las disposiciones de las 

vigentes ordenanzas, o bien con arreglo a estas condiciones; pero dentro del mismo 

plazo, satisfarán los derechos, los motores de sangre cuya instalación sea para una 

sola caballería; pero las transmisiones de movimiento, se atemperarán a las 

disposiciones generales para todos los motores. = 8ª. Las transmisiones de 

movimiento de las máquinas de vapor cuya fuerza no exceda de dos caballos de 

vapor, podrán instalarse con las mismas condiciones fijadas para los motores. = 9ª. 

Para la instalación de motores, sea cual fuera su sistema o para los de vapor, se 

satisfarán los siguientes Derechos con arreglo a las disposiciones de las vigentes 
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ordenanzas, o bien con arreglo a estas condiciones; pero dentro del mismo plazo, 

satisfarán los derechos que correspondan según la fuerza del motor. =  

                                                               Sustitución por 
                                                            Nueva instalación,      otro igual o traslado 
Hasta 2 caballos                                           50 pts                         15 pts         

 De 2 á 4                                                         75 pts                         25 pts 

“     4 á 10                                                      100 pts                       30 pts 

“    10 á 20                                                     150 pts                       50 pts 

“    20 á 40                                                     200 pts                       60 pts 

“    40 á 60                                                     250 pts                       80 pts 

“    60 á 80                                                     300 pts                      100 pts 

“    80 á 100                                                   400 pts                      125 pts 

“   100 en adelante                                        500 pts                     150 pts 

 

= Reus 12 Junio de 1886 = El Ingº Ind. Ml. = Antonio Pellicer = La Comisión de 

Fomento conformándose con las precedentes condiciones, propone a V.E. su 

aprobación. = El Presidente = Casimiro Grau. (…)“ 
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ANNEX: CONTRACTA ENTRE LA SOCIETAT GAS REUSENSE I L’AJUNTAMENT DE 

REUS A L’ANY 1887.5 

 

"(...) Número quinientos ochenta y seis. En la ciudad de Reus a veinte y seis de 

Agosto de mil ochocientos y siete: Ante mí D. Teodoro Pedrol y Tomás, Notario de 

Hacienda y del Ilustre Colegio territorial de Barcelona, con residencia en la presente 

ciudad, comparecen por una parte D. José María Borrás y Sardá, propietario, 

soltero, mayor de edad, vecino de esta ciudad, en la calidad de Alcalde Presidente 

de este Ayuntamiento (...). Y por otra parte, D. José Bartomeu y Pratdesaba, mayor 

de edad, casado, propietario y comerciante, vecino de Barcelona; D. José María 

Tarrats y Homdedeu, mayor de edad, casado, ingeniero, vecino de esta ciudad; D. 

Laureano Figuerola y Tarrats, mayor de edad , soltero, médico cirujano, vecino de 

esta ciudad; y Don José Simó  y Amat, mayor de edad, soltero, médico y del 

comercio vecino también de esta ciudad, en nombre y representación de la 

Sociedad mercantil anónima establecida en esta ciudad bajo la razón social "Gas 

Reusense", y en virtud de las facultades que les fueron conferidas por dicha 

Sociedad en Junta general celebrada en veinte y cuatro de Julio último y de la cual 

se extendió la oportuna acta que copiada del libro de Juntas generales de la misma 

(...). (Gas Reusense fue el único licitador). 

"(...) En su virtud los Señores comparecientes llevando a efecto la comisión que se 

les ha conferido, otorgan la presente escritura de contrata con arreglo a las 

siguientes bases, acordadas por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad y la 

Sociedad “Gas Reusense”.---------------------------------------------------------------------- 

Primera: La contrata se celebra por diez años. ---------------------------------------------- 

Segunda: Se encenderá el alumbrado público todas las noches aunque sean de 

luna, en las propias horas que se efectúa actualmente, que son las siguientes: En 

Enero ocho horas, Febrero ocho horas, Marzo siete, Abril seis, Mayo seis, Junio 

cinco, Julio cinco, Agosto cinco, Setiembre seis, Octubre siete, Noviembre ocho y 

                                                 
5
 AGN: Escriptura número 586, autoritzada per Teodoro Pedrol i Tomàs. Reus, 26 d’agost de 1887. 
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Diciembre ocho. -Esta operación deberá practicarse en un tiempo que no exceda de 

cuarenta y cinco minutos. Los faroles permanecerán encendidos hasta las doce de 

la noche, quedando no obstante alumbrando hasta la madrugada el número de 

aquellos que designe el Ayuntamiento, o sea en Enero y Diciembre hasta las seis, en 

Febrero las cinco y tres cuartos, en Marzo las cinco y media, en Abril las cinco, en 

Mayo las cuatro y media, en Junio las cuatro, en Julio las tres y cuarto, en Agosto 

las tres y tres cuartos, en Setiembre las cuatro y cuarto, en Octubre las cinco y en 

Noviembre las cinco y media. --------------------------------------- 

Tercera: Además de la conservación del alumbrado público en las calles hoy en día 

canalizadas, se establecerá el alumbrado público en las en que aún no existe y son 

las siguientes: Raseta de Suqué, calle San Miguel, Santo Tomás, plaza del Rey, 

plaza Libertad, Fortuna, Camino de Castellvell, San Luis, Santa Paula, San Carlos y 

San José, Sol, San Ignacio, San Benito, Closa Freixa, Nueva Misericordia, Nueva San 

Francisco, San Bernardo, Primera Travesía de Salou, Corredor de Boada, calle Selva, 

plaza San Narciso, Huertos Morlius, San José y San Manuel, Camino de Tarragona, 

San Francisco Javier, Santa Clara, Callejón Moscas, Pamies, Palo Santo, Aigua nova, 

Travesía Rambla, Nueva San José, Rambla Miró , Camino Valls, San Magín, Santa 

Eulalia, San Liborio, San Roque, Miramar, San Gil, Rambla de Mazini, Camino de 

Valls, Alta San Pedro, Barceloneta, Travesía Sardá, Raseta Suqué, Juan Martell, 

Paseo, Colón, San Joaquin, plaza Castillejos, alta San José, Victoria, Santa Elena, 

Miró, Próspero Bofarull, Matadero viejo, Paseo Mata y calles de Miró. ----------------- 

Para dicha canalización se otorga al contratista el término de cuatro años, que 

empezarán a contarse desde primero de Enero próximo. En cada uno de los tres 

primeros se practicará dicha operación en aquel número de calles que de común 

acuerdo se designen, y que midan una longitud de mil quinientos metros y en el 

cuarto las que falten. El Ayuntamiento podrá prolongar el número de plazos a 

instancia del contratista si circunstancias extraordinarias imposibilitan o dificultan 

la colocación de las nuevas cañerías.------------------------------------------------------------ 
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Cuarta: El gas tendrá un grado tal de pureza que no coloreará el papel con acetato 

neutro de plomo, dando en su combustión una llama blanca y brillante, sin producir 

humo ni olor. La potencia lumínica de cada farol será de cien a ciento seis litros el 

máximo por lámpara Cárcel. ----------------------------------------------------------------------- 

Quinta: La presión mínima del Gas en las tuberías, debería ser la de once 

milímetros noche y día, medida con el manómetro de agua, y a la altura en que se 

encuentran las Casas Consistoriales. ----------------------------  ------------------------------- 

Sexta: Se compromete el contratista a suministrar el gas a todos los particulares 

que lo pidan y que residan en las calles que estén canalizadas, o que se canalicen, 

mientras no exista causa justa para negárselo. ---------------------------------------------- 

Séptima: Igualmente lo proporcionará a los establecimientos cuyos dueños lo 

pidan, aunque se hallen separados de la cañería principal mientras no distan de 

ella más de diez metros. ----------------------------------------------------------------------------- 

Octava: El gas que suministre a los particulares deberá tener las mismas 

condiciones que el del alumbrado público, y tendrá que ser expedido por contador 

de volumen; los abonados que no quieran adquirir el contador en propiedad 

podrán obtenerlo por alquiler. Los contadores serán suministrados por la compañía 

"Gas Reusense" y procedentes de fábrica autorizada por el Gobierno, bajos las 

condiciones fijadas en las pólizas de abono,  y por el precio de coste que resulte de 

la factura. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Novena: La actual colocación de los faroles de gas será respetada por el 

Ayuntamiento, empero, en las calles que nuevamente se alumbren, designará el 

Ayuntamiento los puntos donde hayan de colocarse los nuevos faroles, sin que 

estos puedan estar a mayor distancia de veinte y tres metros ciento noventa y siete 

milímetros a veinte y ocho metros novecientos noventa y siete milímetros,  y 

comprometiéndose el contratista a cambiar los cuatro de la plaza de Prim cuando 

quede levantado en ella el monumento en proyecto, por candelabros en la forma 

armónica con aquella obra, que el artista de ella indique; ya adosados al propio 

monumento, ya en el espacio de la mencionada plaza, sin que su coste pueda 
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exceder de pesetas seis mil. El aumento de valor que quiera dárseles que exceda de 

dicha cantidad, será sufragado por el Ayuntamiento. Así mismo establecerá el 

contratista dentro el primer año de la contrata en la plaza de la Constitución cuatro 

candelabros de cinco luces y en el centro de ella otro de mayor potencia y de más 

elegante y artística forma.--------------------------------------------------------------------------- 

En todo tiempo podrá el Ayuntamiento introducir la alteración que estime 

conveniente en la colocación de los faroles, siendo de su cuenta los gastos que se 

ocasionen, y efectuándose los trabajos bajo la inspección de los dependientes del 

contratista. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En ningún caso podrá el Ayuntamiento en la nueva distribución del alumbrado 

público que se le faculta por el párrafo anterior, colocar los faroles a mayor 

distancia de veinte y tres metros, ciento noventa y siete milímetros a veinte y ocho 

metros novecientos noventa y siete milímetros que quedan expresados. ------------- 

Diez: El contratista se hará cargo y quedarán de su propiedad los candelabros y la 

canalización que hoy posee el Ayuntamiento en el paseo de Mata, indemnizando a 

dicha Corporación del importe de aquellos, cuya indemnización consistirá en la 

cesión  por parte de la Sociedad de los candelabros que se establezcan en la plaza 

de Prim, al levantarse el monumento de dicho General.------------------------------------ 

Once: Para el alumbrado público se emplearán mecheros que consuman cinco pies 

cúbicos españoles de gas por hora, o sea ciento ocho litros, excepto los candelabros 

de las plazas de Prim y Constitución, que según sea su potencia, se regulará el 

número de luces que represente por lo que consumen las demás a razón de los 

cinco pies cúbicos por hora. ------------------------------------------------------------------------- 

Doce: Si por circunstancias especiales el Ayuntamiento determinase establecer 

luces de mayor potencia luminosa, ya sea con carácter permanente o accidental, se 

computará el gas consumido por ellas, en la forma que se computarán también los 

candelabros de las plazas de Prim y de la Constitución, esto es, el tipo luminoso y 

precio fijado para los faroles ordinarios del alumbrado público. En este caso, los 

gastos de instalación serán de cuenta del Cuerpo Municipal, y el contratista vendrá 
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obligado a encenderlos y apagarlos. El Ayuntamiento se reserva el derecho de 

disponer que se apaguen los faroles de los paseos de Mata y Sunyer cuando lo 

estime conveniente, corriendo a cargo del Municipio esta operación siempre que 

tenga que practicarse en horas distintas de las ordinarias. Uno y otro paseo se 

regirán para su consumo por contadores de volumen, que se colocarán en el lugar 

que se designe de mutuo convenio el Ayuntamiento y la Empresa. ----------------------- 

Trece: El precio del alumbrado público se fija en tres céntimos de peseta por luz y 

hora, destinándose de ellos uno y medio, para aplicar su producto a la extinción de 

las ciento cuarenta y cinco mil quinientas cincuenta pesetas sesenta y seis céntimos 

que por atrasos de gas consumido acredita del Ayuntamiento la Sociedad Gas 

Reusense, y cubierto que aquel débito sea, quedará fijado el precio del gas a dos 

céntimos por hora y luz en la forma indicada, entendiéndose que si terminados los 

diez años de la contrata, el producto del descuento no hubiese conseguido la 

amortización de todo el crédito, se considerará no obstante que este queda 

liquidado y satisfecho en su totalidad. ---------------------------------------------------------- 

Catorce: El precio del gas consumido por particulares tanto para usos ordinarios y 

calefacción, como para usos industriales, no podrá exceder de veinte y cinco 

céntimos de peseta entendiéndose siempre bajo las condiciones estipuladas en las 

pólizas de abono. En el caso de que el carbón obtiese un aumento de precio sobre 

el actual que es, puesto en esta ciudad, el de cuatro reales cuarenta céntimos los 

cuarenta y un kilogramos sesenta centigramos o sea el quintal catalán, el de 

NewPelton; el de diez reales ochenta y dos céntimos el de Lesmahagon; y el de 

veinte y tres reales diez y siete céntimos el de Bogead, podrá el contratista, al 

llegar a veinticinco por ciento de aumento, aumentar proporcionalmente el precio 

del gas, a razón de cada veinte y cinco por ciento de aumento, dos y medio 

céntimos por metro cúbico.-------------------------------------------------------------------------- 

Quince: Para la colocación de cañerías con destino al alumbrado de las calles 

donde hoy no existe, o renovación de las existentes, el contratista no vendrá 

obligado a satisfacer el derecho municipal que establecen las Ordenanzas 
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municipales. Los trabajos para dicha colocación deberán practicarse de manera 

que intercepten lo menos posible el tránsito público. Tampoco podrá perjudicar la 

colocación de dichas cañerías a los acueductos ya establecidos, y cuando sea 

indispensable atravesarlos se practicarán las obras en las formas necesarias para 

evitar perjuicios a los interesados y a cargo del contratista, bajo la inspección del 

Arquitecto Municipal. Si las leyes o las disposiciones del Reino, provinciales o 

municipales, establecidas o que se establecieran, impusieran sobre el gas impuesto 

de consumos o por cualquier otro concepto ya para el Estado o ya como arbitrio 

municipal o provincial, el contratista podrá aumentar con el referido impuesto las 

facturas particulares de los consumidores, para que el contratista pueda 

reintegrarse del impuesto referido. --------------------------------------------------------------- 

Diez y seis: El precio del alumbrado público se satisfará semanalmente en vista de 

la factura que el contratista presente. Comprobada esta, si resulta conforme se 

extenderá el libramiento para su pago. La no conformidad o reparos deberán 

exponerse antes de transcurridos cuarenta y ocho horas de la presentación de la 

factura. En el caso de continuara las divergencias en la apreciación o deducciones 

de la factura, deben quedar solventadas en las cuarenta y ocho horas siguientes, 

sometiéndose a la decisión de dos amigables componedores nombrados por las 

partes y un tercero en caso de discordia que nombrarán  estos. -------------------------- 

El pago se verificará en moneda corriente de oro u plata o su equivalente en 

billetes sean o no de curso forzoso, cedido al cambio corriente. -------------------------

Si transcurridos treinta días del en que se presentó  la factura, no hubiese sido 

pagada en su totalidad, podrá el contratista cesar en el suministro del alumbrado 

público. El plazo de treinta días fijado para el pago de las facturas, se entenderá 

que no puede alterarse por concepto, razón ni fundamento alguno, aun cuando de 

lugar dicho pago a procedimientos o interpretaciones litigiosas o de cualquier otro 

carácter entendiéndose además que sea por la causa que fuere el dejar de pagar 

una factura a los treinta días de su presentación, da al contratista el derecho de 
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cesar en el suministro de dicho fluido, sin que por ningún concepto pueda exigírsele 

responsabilidad ni indemnización de ninguna clase por usar de este derecho. -------- 

El tiempo transcurrido desde el día en que el contratista cese en el servicio del 

alumbrado público, hasta volver a empezar dicho suministro, se considerará como 

no transcurrido para los efectos de esta contrata. ------------------------------------------- 

Si por falta de pago, dejare de suministrarse el alumbrado público, y quedase sin 

cumplimiento la contrata, se entenderá que el contratista tendrá derecho después 

de seis meses de haber cesado en el alumbrado a cobrar del Municipio la cantidad 

que por atrasos en aquella fecha resultare en descubierto. ------------------------------ 

Diez y siete: El Cuerpo Municipal tendrá derecho a que los Hospitales, Colegios y 

demás Establecimientos comunales sean alumbrados al mismo precio que se fija 

para el alumbrado público. En este caso los gastos de ramales y aparatos, irán a 

cargo de sus dueños o  administradores. ------------------------------------------------------ 

Diez y ocho: El Ayuntamiento hará valer toda su autoridad para que en ningún 

caso sufran detrimento los intereses y la propiedad del contratista, y para evitar 

que personas mal intencionadas apaguen las luces públicas, cierren las espitas de 

los particulares y rompan faroles, la Autoridad impondrá a los causantes de estos 

perjuicios, además de la indemnización correspondiente, penas severas que eviten 

la perpetración de estos abusos.------------------------------------------------------------------- 

Diez y nueve: En cualquiera cuestión que se suscite entre el Ayuntamiento y el 

contratista, se resolverá por amigables componedores, nombrados con arreglo a la 

ley de Enjuiciamiento civil. -------------------------------------------------------------------------

Si el contratista faltare a la obligación de alumbrar durante las horas señaladas en 

esta contrata incurrirá en el pago de una multa del doble de la cantidad que 

debería satisfacerle el Cuerpo Municipal si el servicio hubiera sido desempeñado; 

pero se exceptúan los casos de imposibilidad por causas ajenas a la voluntad del 

contratista y el previsto en el artículo diez y seis de esta contrata. ----------------------

Asimismo incurrirá en pena el contratista si de la comprobación que se efectúe del 

gas que se suministre, resulte este no ser de la calidad que en el presente contrato 
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se estipula, en cuyo caso el importe de la multa, será asimismo del doble del valor 

del gas que en el día de la comprobación se hubiese consumido. ----------------------

Así lo otorgan siendo testigos D. Salvador Vilanova y Pujals, profesor de instrucción 

pública y Camilo Prieto y Horta, escribiente, vecinos de esta ciudad, a quienes y a 

los comparecientes he leído íntegra este escritura , advertidos de que pueden leerla 

por sí; firman unos y otros, de todo lo que doy fe. = José M. Borrás. = José 

Bartomeu = Jose M. Tarrats = Laureano Figuerola = José Simó = Salvador Vilanova = 

Camilo Prieto = Signo= Teodoro Pedrol y Tomas. (…)” 
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ANNEX: PLEC DE CONDICIONS PER LA SUBASTA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC MIXT 

DE LA CIUTAT DE REUS. ANY 1897.6 

 

Entre el febrer i el març de 1897 es redactà el “Proyecto de Pliego de condiciones 

para la subasta del alumbrado público de la ciudad de Reus por medio del gas y de 

la electricidad” que estipulava: 

“(...) 1º El contratista queda obligado a costear y tener colocados de su cuenta en 

el plano que se dirá, las cañerías, consolas, candelabros, faroles, repisas y demás 

accesorios del alumbrado público por gas, así como igualmente los conductores 

eléctricos y demás, en todas las calles, plazas y paseos donde hoy existe en lo 

referente al alumbrado por gas y en los sitios que la iluminación tenga que ser 

eléctrica que oportunamente se indicarán; como también en las calles, plazas y 

paseos que en lo sucesivo se urbanicen, siendo así mismo de su cargo y cuenta la 

conservación, limpieza y entretenimiento de toda clase de aparatos destinados al 

alumbrado público, como también la operación de encenderlos y apagarlos.  

2º Al finir el presente contrato quedarán de propiedad del Ayuntamiento, sin 

que haya de pagar indemnización alguna, las repisas, faroles y lámparas que se 

hayan colocado por el contratista en las calles, plazas y paseos de esta ciudad y 

existan con cinco años de anterioridad a la terminación de este contrato. 

3º El contratista queda obligado a tener canalizadas todas las calles donde hoy 

exista el servicio por medio del gas y además todas las que durante los primeros 

cinco años de esta contrata se abran al servicio del público, en la misma forma y 

sistema hoy existente, y en la que más adelante se especificará cuando la 

iluminación tenga que ser eléctrica. 

4º El contratista se obligará a colocar dentro del primer año de la contrata, una 

farola – fuente semejante a la que existe en la plaza de Sta. Ana de Barcelona, en 

la plaza de la Harinera, otra en la plaza del Castillo, otra en la plaza de los 

Castillejos y otra en la plaza de las Bassas, Baluarte, y además dos farolas por estilo 

                                                 
6
 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917.  



Annexos  Pàgina 1125 

 

de las de la plaza de Cataluña de la misma capital en la plaza de S. Pedro; todas 

ellas con iluminación eléctrica y en el modo y forma que de a cuerdo con la Sección 

de Fomento se convenga, y con sus correspondientes burladeros de sillería. 

5º El contratista se obliga a tener concluida y en disposición de prestar el 

servicio completo, toda la canalización y conducción y demás obras referentes al 

alumbrado público, un año después a contar desde la firma de la escritura, y dado 

caso que fuere la actual Empresa del Gas la que quedará con la nueva contrata, 

deberán regir los nuevos precios desde el día de la firma de la Escritura, lo mismo 

para el Municipio que para los particulares; además en este caso quedará limitado 

a seis meses el plazo otorgado para la prestación del servicio completo. Si por 

imposibilidad material o circunstancias independientes de la voluntad del 

contratista no pudiesen quedar ultimados y en disposición de prestar servicio las 

instalaciones, el Cuerpo Municipal, a petición del contratista, podrá conceder el 

plazo prudencial que estime justo. 

6º El gas será lo más puro posible y en su combustión dará una llama blanca y 

brillante sin producir humo ni olor, ni colocará el papel acetado neutro de plomo. 

La potencia lumínica será tal, que la llama de un mechero circular de doble 

corriente de aire cuyo consumo no exceda de cien litros por hora, sea igual a la de 

una lámpara Cárcel tipo. El contratista viene obligado a colocar a disposición del 

Excmo. Ayuntamiento y en el sitio que se le designe uno o dos manómetros 

registradores permanentes y un gabinete fotométrico que estará dotado de todos 

los útiles necesarios para efectuar la comprobación del poder lumínico del gas, 

debiendo el contratista satisfacer una multa de quinientas pesetas por cada día 

que se notare una infracción de las presentes condiciones. El gas no podrá contener 

ningún compuesto amoniacal, ni ciánico, ni los ácidos sulfhídrico ni carbónico, 

como tampoco productos breosos, fijándose el 2 p% como límite de tolerancia 

máxima para la suma de las demás impurezas nocivas que el gas pueda arrastrar, 

incluso el óxido de carbono. La conservación y limpieza de los aparatos 
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mencionados correrá de cuenta del contratista y bajo la inspección del Ingeniero 

Industrial Municipal. 

7º La presión mínima del gas en las tuberías deberá ser de quince milímetros 

noche y día medida con manómetro de agua. 

8º Se compromete el contratista a suministrar el gas y la electricidad a todos 

los particulares o empresas que lo soliciten y estén situados en las plazas y calles 

urbanizadas y en los paseos que estén alumbrados, mientras que no haya causa 

justa para negárselo y no diste más de veinte metros de las cañerías o 

conducciones de la Empresa. En el caso de alumbrado eléctrico por conductores 

aéreos dicha distancia se elevará a cincuenta metros. 

9º El gas que se suministre a los particulares o empresas deberá reunir las 

mismas condiciones que el del alumbrado público y tendrá que ser medido por 

contador de volumen. Los abonados que no quieran adquirir el contador en 

propiedad, podrán hacerlo por alquiler a los precios que se establezcan. 

10º El Excmo. Ayuntamiento señalará los puntos y altura en que deberán 

colocarse los faroles y demás luces, no pudiendo mediar de uno a otro en las calles 

más distancia de 45 metros. Si la empresa que tiene hoy a su cargo el alumbrado 

público fuese la destinada a formalizar la nueva contrata se respetará en lo posible 

la colocación de los faroles actualmente establecidos. 

En todo tiempo podrá el Excmo. Ayuntamiento introducir la alteración que estime 

conveniente en su colocación, siendo de su cuenta los gastos que se ocasionan y 

corriendo los trabajos bajo la inspección de los dependientes del contratista. 

11º El alumbrado público a gas se compondrá de faroles cuyos mecheros 

consuman 120 litros de gas por hora, excepto los de las farolas y candelabros, cuyo 

consumo fijará a voluntad el Ayuntamiento. Si por circunstancias especiales el 

Excmo. Ayuntamiento determinarse establecer nuevas luces de mayor o menor 

potencia luminosa, ya sea con carácter permanente o accidental, se computará el 

gas consumido por ellas, así como el de las farolas o candelabros de que se ha 

hecho mérito, al tipo luminoso y precio fijado para los faroles ordinarios del 
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alumbrado público. En este caso los gastos de instalación serán de cuenta del 

Cuerpo Municipal y el contratista vendrá obligado como las demás a encenderlas y 

apagarlas en cuyo servicio no podrá emplearse más de treinta minutos. 

En cada farol deberá fijarse por cuenta del contratista el número que le 

corresponda, cuyas números deberán ser conservados en buen estado de modo que 

sea fácil y clara su lectura.  

El contratista se obliga a tener establecido a su costa el retén necesario para 

atender con urgencia las reparaciones de cualquier falta o accidente que ocurra. 

12º El alumbrado público se encenderá a la hora que fije la Alcaldía o 

funcionario a quien delegue y permanecerá encendido cuando menos hasta las 

once de la noche. Quedarán no obstante alumbrando hasta la madrugada el 

número de luces de gas que designe el Ayuntamiento. 

13º El precio del alumbrado público por gas será el de medio céntimo de peseta 

por cada hora y por cada mechero de luz que consuma los 120 litros por hora. 

14º El contratista queda obligado a suministrar el gas a los particulares que lo 

soliciten, sin que pueda exceder su precio de quince céntimos de peseta el metro 

cúbico; no pudiendo exigirse a los particulares ninguna otra cantidad por concepto 

alguno después de colocada la cañería de que ha de servirse. 

15º La duración del contrato será el de diez años forzosos para ambas partes, 

que empezaran a contar el día 1 de               de                  y por convenio entre ellas 

podrá prorrogarse por cinco años, debiendo en este caso darse mutuo aviso con 

seis meses de anticipación. Durante el tiempo de la contrata quedará el contratista 

exento de satisfacer impuesto alguno municipal por la ocupación del subsuelo de 

las calles y plazas, como también por la colocación de postes y tendido de 

alambres. 

16º Se obliga el contratista a tener un repuesto de un número de luces a 

petróleo igual al de los mecheros o lámparas que alumbren por gas o electricidad 

la población, para suplir en caso de accidente o interrupción la falta de dichos 

alumbrados. 
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17º Los trabajos para la colocación de cañerías, postes, soportes y tendidos de 

alambres deberán practicarse de manera que intercepten y molesten lo menos 

posible el tránsito. Tampoco podrá perjudicar con dichos trabajos los edificios 

públicos ni particulares ni los acueductos ni condiciones ya establecidas, y cuando 

sea indispensable atravesarlos, se harán las obras necesarias a cargo del 

contratista y bajo la inspección del Arquitecto Municipal, para evitar perjuicios al 

interesado. 

18º La prestación del servicio público eléctrico se efectuará por medio de 

lámparas en arco voltaico y lámparas de incandescencia, en el número, modo y 

forma que se designen y distribuidas dentro el casco de la ciudad. 

19º El contratista vendrá obligado además de lo indicado en la base 4ª a colocar 

en la plaza de la Constitución tres lámparas de arco voltaicos de ocho amperes 

cada una, tres en el paseo de Mata iguales a las anteriores así como las que a 

continuación se indican, una frente al portal de la carretera de Alcolea, dos en la 

Plaza de la Libertad, cuatro en la plaza de Prim y una en la plaza de la Estación de 

los Directos. 

Igualmente vendrá obligado el concesionario a iluminar por medio de la 

electricidad ya por incandescencia ya por arco voltaico los edificios de propiedad 

del Excmo. Ayuntamiento previo acuerdo del mismo. 

El Excmo. Ayuntamiento se reserva el derecho de cambiar los puntos de 

emplazamiento de las lámparas que se citan al principio así como aumentar el 

número si lo considera conveniente. 

Deberán las mismas sujetarse al dibujo que se acompaña a estas condiciones. 

20º Todos los gastos de la instalación eléctrica, así como el material necesario 

tanto de la fábrica como del alumbrado público y demás que sean indispensable 

para la prestación del servicio, vendrán a cargo del contratista, que conservará 

siempre la propiedad sobre los mismos. El modelo de los pescantes, columnas y 

aparatos que hayan de emplearse y permanecer a la vista del público, se someterá 

por el contratista a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento. 
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21º Se considerará el alumbrado a gas y eléctrico como servicio municipal y 

público para todos los efectos de expropiación y servidumbre y demás que afecten 

a la propiedad privada. Serán de cuenta del concesionario las indemnizaciones y 

gastos que por ella ocurrieren, como así el abono de los desperfectos que ocasione 

la colocación del material del alumbrado sobre los edificios. 

22º El concesionario vendrá obligado a suministrar luz y energía eléctrica a los 

particulares que lo soliciten mediante suscripciones o contratos y percibir íntegro 

su importe, sin que por este servicio se le pueda obligar al pago de ningún arbitrio 

municipal. El precio de la luz eléctrica para los particulares no podrá exceder de un 

75 p% más del fijado para el publico. 

23º Los generadores de electricidad o dinamos empleados se preferirá que sea 

en igualdad de las demás condiciones del alumbrado, de bajo potencial o sea de 

corrientes continuas hasta 300 volts. Si las corrientes del dinamo fuesen de alto 

potencial, el contratista vendrá obligado a adoptar a juicio del Excmo. 

Ayuntamiento las seguridades necesarias para evitar todo peligro. En el caso de 

dar corrientes discontinuas o alternativas deberá hacerlas inofensivas por medio de 

los transformadores correspondientes. En todo tiempo habrá a lo menos un motor 

y una dinamo de reserva, de fuerza y de potencial respectivamente suficientes, 

para el servicio en el caso de entorpecimiento o averías. 

24º La transmisión del fluido, ya sea aérea ya subterránea, se establecerá por el 

contratista en los puntos que el Ayuntamiento determine de común acuerdo con 

aquel. Los cables que constituyan la red general deberán ir sobre los tejados o 

canalizarlos o adosados a las paredes del edificio. 

Los cables aéreos se apoyarán en buenos aisladores de porcelana, asegurados de 

manera que con el movimiento o la vibración no se produzcan roces. La colocación 

de los cables cualesquiera que sea su clase será tal, que imposibilite todo accidente 

desgraciado y esté fuera del alcance del público. 

25º Los conductores tendrán la sección suficiente para que el paso accidental de 

una corriente de intensidad doble de la normal no produzca en el conductor un 
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calentamiento superior a 40 grados centesimales. La intensidad normal de la 

corriente no excederá de dos amperes por milímetro cuadrado en hilo cubierto, ni 

de cuatro en hilo descubierto. El cambio de diámetro de un conductor por otro 

menor se protegerá convenientemente con piezas fusibles de seguridad, las cuales 

cubrirán con sustancias incombustibles y responderán al sistema de red que se 

adopte. 

26º En el establecimiento de circuito o línea eléctrica deberá el contratista 

atenerse estrictamente a las disposiciones de policía urbana que dicte el 

Ayuntamiento con respecto a la colocación del expresado material el cual podrá 

quedar subsistente fluida que sea la presente contrata sujetándose al pago del 

tributo que se le señalare. 

27º El Ayuntamiento se reserva el derecho de hacer reparar o reformar los 

conductores en el caso de reclamación motivada, sin que el concesionario tenga 

derecho a reclamación alguna y corriendo los gastos a cuenta del contratista. 

28º Los reguladores de arco voltaico deberán ser del sistema perfeccionado y de 

construcción esmerada y reunir las buenas condiciones de marcha regular y fijeza 

de luz propias de estos aparatos. 

El contratista deberá emplear en la instalación los aparatos más perfeccionados y 

completos. Si durante el transcurso de este contrato se descubrieran nuevos 

aparatos y procedimientos de alumbrado eléctrico de ventajas y éxitos reconocidos 

y el Ayuntamiento acordase adoptarlos, el concesionario vendrá obligado a 

verificar el cambio mediante la indemnización que se estipule por las partes 

contratantes. 

29º El entretenimiento y conservación en perfecto estado de toda la instalación 

hasta la expiración del contrato será de cuenta exclusive del concesionario, 

debiendo ejecutar inmediatamente las reparaciones o reposiciones a que hubiese 

lugar. 

30º El contratista vendrá obligado siempre que el Ayuntamiento lo ordene y 

previo aviso con un mes de anticipación, a facilitar el alumbrado eléctrico en los 



Annexos  Pàgina 1131 

 

establecimientos que dependan de la municipalidad al mismo precio que el 

alumbrado público. 

31º Dentro de los treinta días siguientes a de la firma de escritura de 

adjudicación presentará el rematante una memoria explicativa del proyecto de 

instalación en la cual se detallarán, la situación de los conductores de cada cable, 

dimensiones y número de los mismos, forma de su colocación, situación de las luces 

de cada calle o plaza, sistema e intensidad media esférica esférica de ellas, clase de 

motores adoptados, trabajo que pueden desarrollar, sistema de dinamos, 

diferencia potencial en los bornes de los mismos en trabajo normal, intensidad de 

la corriente máxima que puedan producir, sistema de distribución indicando si ha 

de ser por dos o por más hilos conductores, si se han de emplear transformadores y 

acumuladores, si las corrientes han de ser continuas o alternativas; aparatos de 

medida y regulación y medios que se adopten para evitar las extinciones parciales 

o totales del alumbrado en casos de rotura o nulidad del motor o motores, dinamos 

o cualquier aparato accesorio. 

32º No podrá dar principio a los trabajos de instalación sin que el Cabildo 

Municipal apruebe la Memoria a que se refiere el artº anterior para lo cual se fija el 

plazo de treinta días. El contratista se obliga a tener terminada la instalación y a 

suministrar la luz, a los cuatro meses de haberle sido comunicada la aprobación de 

la Memoria. 

33º Si el Ayuntamiento acordase después de hecha la instalación el traslado de 

los focos eléctricos a puntos distintos de los que ocupen, serán de su cuenta los 

gastos que por tal motivo se originen. 

34º El servicio del alumbrado público, la manipulación de los aparatos y su 

vigilancia y cuidado, estarán a cargo de los dependientes del contratista sin 

prejuicio de las inspección que el Ayuntamiento tenga a bien establecer. 

35º El concesionario tendrá a disposición del Municipio los amperímetros y 

volmetro necesarios para medir las condiciones de energía de las corrientes. 
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36º El importe del alumbrado público por hora será el que a continuación se 

expresa: 

  Lámparas   de   arco    de   3 amperes   0,20 Ptas. 

         “           “     “           “     5      “           0,25 

         “           “      “          “     8      “           0,45 

         “    incandescentes  “   10   bujías   0,008 

                   “                “              “   16   bujías   0,011 

          “                “              “   32   bujías   0,020 

        Lámparas incandescentes de 50   bujías   0,030 Ptas. 

37º El Ayuntamiento se reserva el derecho de aumentar el alumbrado, así por lo 

que respecta al número de horas fijado, como el establecimiento de nuevos focos 

en días determinados a menos que este número de focos excediera de la potencia 

de los cables establecidos. 

Para el aumento de horas del alumbrado establecido bastará el aviso del Sr. 

Alcalde hecho con 24 horas de anticipación y el aumento de lámparas o focos 

habrá que avisarlo quince días antes. 

Si en determinada festividad dispusiera el Excmo. Ayuntamiento aumentar el 

alumbrado y para ello fuera preciso efectuar alguna instalación interina, la 

colocará el concesionario, poniéndose de acuerdo ambas partes respecto al coste 

de la misma. Igualmente se pondrán de acuerdo para sufragar el gasto que 

implique el aumento de focos a que se hace referencia anteriormente. 

38º Si el contratista faltare a la obligación de alumbrar durante las horas 

señaladas en este pliego de condiciones, incurrirá en la multa del doble de la 

cantidad que debería satisfacerle el Cuerpo Municipal si el servicio hubiese sido 

desempeñado, exceptuándose los casos de imposibilidad por causas 

independientes de la voluntad del contratista. Para el cobro de las multas se 

procederá gubernativamente. 

39º Por cada noche que se compruebe la falta de presión y poder lumínico del 

gas como también la falta de intensidad señalada a la luz eléctrica en una 
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disminución mayor de un 10 p% pagará quinientas pesetas; sin que esto sea de 

aplicación a las interrupciones o falta de intensidad de los focos a consecuencia de 

rotura de cables, alambres,  u otros accidentes. 

40º Por la extinción durante un día de más de dos focos y menos de la mitad de 

los colocados, el poco aseo y limpieza en los aparatos de toda clase y material que 

se halle expuesto al público, los desperfectos del cualquier clase que se noten en 

dicho material siempre que no se atienda a su reparación a los dos días siguientes 

al en que por la Alcaldía se notifique al contratista, incurrirá este en una multa de 

250 pesetas. El importe de las multas en que incurriese será descontado del 

libramiento de fin de mes. 

41º Si la interrupción del alumbrado fuese total y durante dos o más días 

consecutivos, se formará expediente en justificación de la causa que lo hubiere 

originado y siempre que esta no fuere por fuerza mayor, se impondrá al 

concesionario una multa no superior a 150 pesetas por cada noche. 

42º El concesionario será oído antes de antes de la aplicación de ninguna multa 

siempre que se presente en la Alcaldía al primer aviso. 

43º El precio del alumbrado público se satisfará por mensualidades vencidas 

moneda corriente de oro u plata o su equivalencia en billetes sean o no de curso 

forzoso cedidos en premio al pago corriente en esta plaza o en su defecto en la de 

Barcelona. Pasados seis meses de la fecha de la factura mensual presentada por el 

contratista, y no satisfecho su importe por el Ayuntamiento, podrá el contratista 

mediante aviso al Sr. Alcalde cesar en el servicio del alumbrado público, debiendo 

el Excmo. Ayuntamiento pagar una indemnización de perjuicios que se fija desde 

ahora en pesetas 0’01 por luz y noche hasta volver a empezar dicho servicio, 

quedando asimismo en suspenso el cumplimiento de este contrato a los efectos del 

artº 15 por el tiempo que dure la cesación de dicho alumbrado. 

44º El Excmo. Ayuntamiento hará valer toda su autoridad para que en ningún 

caso sufran detrimento los intereses y la propiedad del contratista y para evitar 

que personas mal intencionadas apaguen las luces públicas, cierren las espitas, 
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rompan los faroles y lámparas, interrumpan las corrientes, etc., imponiendo a los 

causantes de estos perjuicios además de la completa indemnización por los daños 

causados, penas severas que eviten la perpetración a tales abusos. 

45º Serán causas de rescisión de este contrato y el Excmo. Ayuntamiento podrá 

hacer uso de la correspondiente acción aunque perjudique al concesionario y sin su 

consentimiento = 1º El no concurrir a la formalización del contrato y otorgamiento 

de la correspondiente escritura y cuando firmada esta no efectuara los trabajos 

necesarios para la prestación del servicio. En todos estos casos la cantidad 

depositada quedará a beneficio del Ayuntamiento = 2º La interrupción del 

alumbrado por culpa del rematante en más de la tercera parte de los focos de luz 

tanto de gas como eléctricas por espacio de treinta días consecutivos = 3º La 

extinción de más de la mitad de los focos o la suspensión del alumbrado eléctrico o 

a gas por más de ocho días si no se evita la repetición de esta falta = 4º El negarse 

el rematante al cumplimiento de las condiciones de este contrato. 

46º El concesionario podrá pretender la rescisión de este contrato, sin derecho a 

reclamar indemnización, y el Ayuntamiento viene obligado a aceptarla cuando no 

se le abonen las cantidades que deba percibir por el suministro dentro del año en 

que venzan las oportunas obligaciones. 

47º La parte a quien asista el derecho de rescisión deberá practicar las 

oportunas gestiones dentro de los tres meses siguientes al origen de la causa o 

motivos en que la funde, entendiéndose que en caso de no hacerlo dentro este 

plazo renuncia a su derecho. 

48º Rescindido el contrato por las causas 2ª, 3ª y 4ª de la condición 45, la 

Corporación Municipal podrá, si le conviene, por Admón. y costeando todos los 

gastos, facilitar durante el plazo de seis meses el suministro de luz usando todo el 

material y aparatos sin que el concesionario pueda exigir cantidad alguna por este 

aprovechamiento. 
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49º Al cumplimiento de este contrato quedan obligados y responderá el 

Ayuntamiento con sus ingresos, y el concesionario con las máquinas, aparatos, 

útiles y mensualidades que venzan en su favor. 

50º Para todas las incidencias a que este contrato pudiera dar lugar, el 

contratista renuncia a todo fuero y privilegio que pueda corresponderle y en 

especial el de su Juez y domicilio. 

51º La subasta tendrá lugar el día y hora que acuerde la Corporación Municipal y 

que señale en los anuncios en esta Casa Capitular ante el Sr. Alcalde o Teniente 

Alcalde a quien delegue y con asistencia de otro Concejal designado por la 

Municipalidad, por medio de pliego cerrado en la forma que expresa el modelo que 

a continuación va inserto, librándose el remate a favor del licitador que mejore más 

los precios del gas y de la electricidad cuyo tipo se fije en este pliego de 

condiciones, observándose en dicho acto las reglas contenidas en el artº 16 y 

demás aplicables al caso del R.D. de 4 de Enero de 1883. 

52º Para poder tomar parte en la subasta se constituirá previamente en la caja 

del Excmo. Ayuntamiento o en el Banco de Reus de Descuentos y Préstamos la 

cantidad de 2.500 Pesetas en depósito como fianza provisional. 

Aquel a quien hubiere sido adjudicado provisionalmente el remate, vendrá 

obligado, tan pronto el Excmo. Ayuntamiento haya otorgado la adjudicación 

definitiva a aumentar el depósito de fianza hasta la cantidad de 5.000 Pesetas que 

responderán del cumplimiento de este contrato hasta empezar el servicio. 

53º El rematante no tendrá derecho a pedir indemnización o aumento de precios 

ni rescisión del contrato, por pérdidas que en el mismo experimente, pues este se 

hace a riesgo y ventura del contratista. 

54º El rematante queda obligado a satisfacer los gastos de escritura, que deberá 

autorizar el Notario del Municipio, y demás gastos que ocasione la subasta y 

formalización del contrato, reintegro del expediente, etc. 
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55º La red deberá estar prevista de un interruptor que permita cortar 

automáticamente la corriente en caso de que por un accidente imprevisto afectase 

una intensidad que comprometiera la seguridad de la instalación. 

 

Artículo adicional 

Teniendo en cuenta que se celebraron dos subastas simultáneas una para el 

servicio público para la iluminación por el gas y electricidad,  o sea un sistema 

mixto, y otra para iluminar la ciudad solamente con la electricidad, el Excmo. 

Ayuntamiento se reserva el derecho de ceder aquella al postor que a su juicio para 

los intereses del común, y en el caso de resultar iguales tipos de subasta, el 

Ayuntamiento lo cederá con preferencia la postor que se comprometa para el 

alumbrado público por la electricidad, sin que contra dicho acuerdo el admita 

reclamación alguna. En caso de presentarse dos proposiciones iguales para el 

suministro de la electricidad, el Ayuntamiento adoptará la que verifique la 

instalación de la red subterráneamente. La aprobación definitiva del remate 

corresponde exclusivamente al Excmo. Ayuntamiento quedando solamente 

obligado a dicha contrata hasta que haya recaído la adjudicación definitiva.  

Reus, 1 Abril 1897 (...)” 
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ANNEX: MEMÒRIA DE GAS REUSENSE PER LA INSTAL·LACIÓ DEL  SERVEI 

ELÈCTRIC. ANY 1898.7 

 

“(...) Gas Reusense. Memoria que esta Sociedad presenta a la consideración del 

Excmo. Ayuntamiento para la instalación del servicio eléctrico. Proyecto de 6.000 

lámparas de 10 bujías.  

Descripción de la Instalación. 

Proyectamos establecer una estación generatriz en terrenos interiores de 

nuestra propia Fábrica de gas, situada según se ven el Plano nº I, compuesta de 

cuatro grupos electrógenos que cada uno se compone de caldera, máquina de 

vapor y dinamo. Los generadores serán de los llamados multitubulares inexposibles 

del tipo “Gehre”, de 100 metros cuadrados de superficie de calefacción cada uno, e 

irán, provistos de válvulas de seguridad y de todos los accesorios que prescribe la 

Ley, emplazados según marca el Plano nº I, y las máquinas de vapor, tipo Sviderski 

compound con condensación de 100 caballos de fuerza indicada cada una, irán 

provistas de un regulador perfecto y también de todos los accesorios que la ciencia 

aconseja para un perfecto funcionamiento, emplazadas también como indica el 

mismo Plano nº I. 

Parte eléctrica – Los dinamos como toda esa sección, será provista por la 

importante casa Schuckert y Cª de Nuremberg representada por los Srs. Jorge 

Ahlemeyer y Cª. Estas máquinas dinamo eléctricas serán de corrientes alternativas 

trifásicas a una tensión de 2.000 Volts sin colectores, saliendo la corriente principal 

por bornes perfectamente aislados y comunicando, por medio de cables 

subterráneos recubiertos, con el cuadro de distribución. 

Este se compondrá de placa de mármol y en él se instalarán los reguladores 

de corriente y de excitación, los interruptores corta-circuitos, pararrayos, aparatos 

de medición y conexiones, todos los cuales constituyen los medios de protección y 

seguridad de máquinas y red. Con la disposición que se da al cuadro, ninguna 

                                                 
7
 AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric. 1896-1917. 
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manipulación peligrosa tienen que practicar los operarios, y es tal su sencillez, que 

puede ser manejado por un niño. 

Del cuadro de distribución saldrán las líneas o cables que han de alimentar el 

circuito primario de los transformadores, las cuales llevará una tensión de 2.00 

Volts; pero serán en toda su longitud subterráneas a la profundidad acostumbrada 

de 0,50 metros y empleando cables patente “Schuckert”, cuyas condiciones de 

aislamiento son inmejorables según puede verse por la muestra que presentamos. 

El Plano nº II, que acompañamos, marca detalladamente las condiciones de 

instalación de la red subterránea que hemos indicado. A partir de la central de 

electricidad sale un solo cable, compuesto en su interior de tres líneas, el que 

recorrerá el trazado indicado hasta llegar a los transformadores, que, en número 

de seis, se colocarán próximamente en los puntos indicados en el plano. 

Del circuito secundario los transformadores, o sea de la baja tensión, partirán 

cables subterráneos que terminarán en las cajas de contacto especiales de las que 

parten las líneas de distribución. Estas capas de distribución o de contacto son de la 

forma indicada en el número 25 del Plano nº III. 

Las líneas de distribución de la baja tensión irán montadas por medio de 

aisladores sobre palomillas de hierro, de forma esbelta, cuyo dibujo se acompaña, 

Plano nº IV, las que tienen salientes desde 0,30 a 1,00 metro. Desde las líneas 

distribución se harán las tomas de corriente para las instalaciones domiciliarias, las 

cuales atraviesan los tabiques por el interior de tubos de porcelana. 

- Garantías y Estética de la Instalación. – 

Después de prolongados estudios para llegar a la decisión de un sistema de 

proyecto que llenara las condiciones que exige nuestra ciudad y consultando con 

las personas más competentes en la industria eléctrica y después de comprobar las 

muchas instalaciones que funcionas con regularidad sujetas al mismo orden 

mecánico y eléctrico que hemos ideado, nos atrevemos a asegurar que todos los 

accesorios que encierra la instalación que proyectamos darán una uniformidad 

constante sobre el alumbrado en cualquier de los diferentes puntos de la población, 
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problema el más difícil de llevar a la práctica. Hemos tenido especial cuidado en 

que la instalación reúna tres condiciones importantísimas, a saber: regularidad en 

el funcionamiento, seguridad absoluta en el manejo y una visualidad agradable en 

lo que se refiere a las líneas, de acuerdo con la estética. 

Deseando que los datos que aportamos en el proyecto sean conocidos en lo  

que se refiere a estos tres puntos esenciadísimos que acabamos de citar, 

relataremos a grandes rasgos las condiciones del mismo. 

Como hemos mencionado en las bases indicadas del proyecto, para la 

maquinaria, en lo concerniente a la parte mecánica y eléctrica, hemos adoptado 

las mejores sistemas conocidos hasta hoy, haciendo caso omiso de los precios 

elevados de los mismos a fin de obtener una satisfactoria regulación; y conseguida 

esta en las máquinas y dinamos, hemos puesto especial cuidado para adoptar el 

sistema de corrientes alternativas, porque este permite llevar la corriente a los 

puntos más extremos de la ciudad a una tensión fija y determinada, consiguiendo 

el equilibrio del voltaje en toda la red. 

Desechada por todos los técnicos la preocupación que en otro tiempo se 

tuvo sobre el empleo de las corrientes alternativas, porque los grandes 

perfeccionamientos modernos en las máquinas productoras y en los aparatos de 

utilización han venido a demostrar el error en que por falta de serias experiencias 

se había incurrido, son hoy tan numerosas las instalaciones que con corrientes 

alternativas se efectúan, que puede decirse que más de un noventa por ciento de 

las efectuadas de cuatro años acá se han llevado a cabo empleando este sistema 

de generación de la energía eléctrica. 

Cuando se trata de una distribución de alumbrado eléctrico en una 

población en la que se quiere una diferencia de potencial constante en las 

lámparas, lo mismo en las colocadas cerca de la estación productora de la energía, 

que en las instaladas en el último extremo de la población, las corrientes 

alternativas resuelven el problema en tales términos, que ninguna otra clase de 

corriente es capaz de proporcionar. 
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En efecto, estudiada la distribución a un potencial conveniente, para que la 

pérdida de tensión en la corriente primaria sea relativamente pequeña hasta llegar 

a los transformadores queda entre éstos equilibrado el potencial en términos tales 

que todos ellos tienen en el circuito primario la misma tensión. Ahora bien, como 

cada transformador alimenta solo un sector de población en que los ejes máximos 

admitidos no pasan de una longitud de 300 metros, el circuito secundario, que 

forma la red del mismo, no está sujeto a grandes variaciones de carga y, por 

consiguiente, a diferencias sensibles de voltaje que pueda la vista apreciar. 

De aquí, que, con una distribución de esta índole, la regularidad de la luz sea 

casi absoluta, como no puede obtenerse por ejemplo con corrientes continuas, 

aunque se emplee el sistema de alimentadores con centros de distribución. 

A partir de la dinamo y pasando por un cuadro que contendrá todos los 

aparatos necesarios para un buen régimen, hemos dicho anteriormente que el 

cable que lleva la corriente a los transformadores será subterráneo. Tenemos 

comprobado que en muchas poblaciones importantes de España, una de ellas 

Bilbao, las redes de alta tensión a tres y cuatro mil volts son llevadas aéreas por los  

tejados, sin preocupación alguna; pero nosotros, sin escatimar ningún  medio, 

hemos adoptado la colocación de cables, cuya importancia queda demostrada en 

la muestra del mismo que, por sus condiciones de construcción, tiene que pasar la 

humedad, hasta llegar al hilo por elementos tan resistentes como el acero y el 

plomo, que, ocupando cada uno su lugar, lo hacen inactivo para un contacto con el 

suelo. Además, la tensión de 2.000 Volts es pequeña relativamente a las que hoy se 

emplean en todas las instalaciones. 

Los transformadores son aparatos, que como no entra en ellos mecanismo 

alguno, no podemos temer que su regularidad no sea perfecta. 

Las líneas de distribución de la red reciben la corriente del transformador a 

una tensión de 125 volts para dar 120 sobre las lámparas. Estas líneas, que 

también serán recubiertas, por capas compuestas de un trenzado de algodón 

cauchutado y barnizado, irán sostenidas por las palomillas que hemos indicado con 
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aisladores de doble zona aislante, consiguiendo un aislamiento perfecto que no se 

alcanzaría seguramente utilizando las llamadas poleas de porcelana para adosar 

las líneas a las paredes de las casas. Se ha podido comprobar que las instalaciones 

no hechas en la forma que indicamos, han sufrido grandes comunicaciones a tierra, 

que luego vienen en perjuicio del buen servicio de la luz, y mayormente estos 

inconvenientes se aumentan al tratar del empalme de las líneas de los electro-

motores que hayan de montarse sobre esta red. 

Las instalaciones particulares por esa sencillez que al parecer encierra la 

industria eléctrica, hemos comprobado también la infinidad de centrales que no 

funcionan con regularidad por las grandes comunicaciones a tierra. Nosotros aun 

cuando tenemos acordado el hacer las instalaciones en parte gratuitas para dar a 

esta industria todo el impulso necesario, hemos de ejecutarlas utilizando los 

mejores materiales, haciendo las comunicaciones bajo personal competente y 

atravesando los muros de todos los edificios con tubos de porcelana para conseguir 

un perfecto aislamiento. 

En lo referente a la seguridad, y teniendo en cuenta la disposición indicada 

por esa Excma. Corporación en su base 2ª de concesión, hemos creído que se trata 

tan solo para las líneas aéreas que están a disposición del servicio, toda vez que las 

altas tensiones están admitidas en todas las poblaciones de primer orden, 

mayormente llevando las líneas conductoras de este fluido por canalización 

subterránea. De nuestra dinamo en la central primaria salen la líneas por bornes 

aislados, que no están alcance del hombre y entran al cuadro de distribución en 

iguales condiciones; y como estas líneas salen también de la centra para entrar en 

el transformador en los diferentes puntos de la población sin estar tampoco al 

alcance de persona alguna, ningún temor han de producir estas corrientes 

elevadas. 

Tenemos pensado colocar los transformadores en los puntos más 

aproximados a los indicado en el Plano nº II, en locales arrendados por la Sociedad 

para este objeto, incomunicándolos con el resto de las demás habitaciones, y sin en 
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ello se nos presentara alguna dificultad, podríamos colocar los transformadores 

con la debida autorización del Excmo. Ayuntamiento en columnas de hierro de 

forma esbelta, como en uno y otro caso se hace en todas las poblaciones, y como el 

cable que lleve la alta tensión ira a entrar por subterráneo a dichos aparatos queda 

garantizada la seguridad. 

Las líneas de toda la red de baja tensión como no llevan más que 125 volts y 

son además recubiertas, no ofrecen cuidado alguno. Todas las líneas de las 

diferentes redes llevan una sección proporcional a las indicadas por esa Excma. 

Corporación. 

Por lo que se refiere al último punto, o sea a la estética, hemos de hacer 

algunas aclaraciones muy importantes. La forma de colocación de las líneas de la 

red general de baja tensión podría colocarse adosada a los muros de las fachadas y 

a un saliente de 0,20 a 0,30 metros, si el orden de construcción de todos los 

edificios siguieran una línea recta; pero como esto no es posible y las repisas de los 

balcones mantienen muy diferentes alturas, la colocación de esa red haría peor 

efectos por los zig-zags que en sentido vertical habría que hacer perjudicando 

además el aislamiento, como hemos dicho en párrafos anteriores. 

Con la instalación que proponemos con nuestros dibujos de palomillas, todo 

seguirá un orden regular, y las líneas aparecerán las tres en plano vertical y a una 

misma altura en toda la población haciendo los ángulos en forma sólida y elegante. 

En las calles algo anchas, como indica el Plano nº II, colocaremos líneas dobles, una 

por cada lado, para no hacer cruces de líneas domiciliarias. La disposición que 

damos a nuestro proyecto en lo que se refiere a la distribución de la energía total, 

está tan bien combinada, que aun cuando las redes permiten atravesar fluido para 

más de 6.000 lámparas incandescentes, el diámetro de los hilos que vamos a 

colocar aéreos oscila entre 2 y 7 milímetros.  

En esta instalación hemos puesto especial cuidado, colocando una serie de 

transformadores que en otro caso nos hubiera sido suficiente uno en el centro de la 

población; pero, en la forma descrita además de no resultar las calles atravesadas 
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por líneas gruesas, podremos conseguir que la tensión de los hilos sea tal que 

formen una recta, punto muy importante, que no puede resolverse con cables de 

mucho grueso.  

Las instalaciones de las casas las llevaremos montadas todas las líneas sobre 

pequeños aisladores de porcelana en forma bien combinada. 

Como no es fácil abarcar exactamente todos los puntos y detalles de una 

instalación en un escrito como el presente, daremos muy gustosos a esa Excma. 

Corporación cuantas ampliaciones se nos pidan, y creemos que no habremos 

resuelto el problema de hacer una instalación lo más perfecta posible para un buen 

servicio en esta ciudad y sus afueras. (...) 

 

Reus, 25 de Agosto de 1898 (...)”  
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ANNEX: MEMÒRIA D’ELECTRA REUSENSE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA FÀBRICA 

I LA XARXA PER L’ENLLUMENAT ELÈCTRIC. ANY 1898.8 

 

“(...) Planos y Memoria para la instalación de una fábrica y red para el alumbrado 

eléctrico en la ciudad de Reus y sus afueras por la “Electro Reusense”. Latieule y 

Coca. San Sebastián. 

Descripción general de la Instalación Central. 

Ésta se emplazará en un local de la planta baja de la que fue fábrica de hilado 

propiedad de D. Esteban Soler que venía funcionando desde Marzo de 1879, 

utilizándose interinamente como motor la misma máquina de vapor ya existente 

de 35 caballos de potencia y calderas, las cuales se hallan en buen estado y sin 

variación que afecte e manera alguna a su estabilidad. 

 Las dinamos son del tipo “Rechnievoski” que construye la importante 

Sociedad L’Eclairage Electrique, de París, de corriente continua excitadas en 

derivación pudiéndose acoplar en tensión o en cantidad según las conveniencias 

del servicio. Por de pronto se instalarán dos de ellas capaces para producir 30 

Kilovats de energía con una diferencia de potencias en los bornes de 130 volts, a fin 

de obtener un voltaje de 120 en la red; de estas dinamos se irán instalando hasta el 

número de ocho a medida que el consumo vaya aumentando. 

 Para regularizar la marcha y al mismo tiempo asegurar un buen servicio se 

establecerá un (...) Peyrussot de Angouleme de 5.000 amperes-hora de capacidad, 

tomándose las precauciones debidas para esta clase de aparatos a fin de evitar 

circuitos cortos entre ellos. 

 Para la medición de corrientes se montarán en un cuadro de distribución los 

voltímetros y amperímetros para cada dinamo conforme lo ordenado por la 

Dirección gral. de contribuciones indirectas, y los bornes de comunicación don los 

acumuladores contendrán un aparato cojuntor-disjuntor automático que evitará 

descargas en sentido contrario. Todas las comunicaciones de aparatos se 
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efectuarán con cable de cobre aislado de sección suficiente para que la densidad de 

corriente no exceda de dos amperes por milímetro cuadrado. Así los cables de 

salida como los de retorno estarán provistos de los correspondientes pararrayo de 

puntas montadas sobre pizarra y materia aislante incombustible. 

Red. 

 La red será aérea y la distribución se verificará por el sistema de feeder 

empleando cables aislados excepto el hilo neutro que será desnudo y de sección 

suficiente para compensar la diferencia de corriente que existe entre los cables 

extremos. Los hilos secundarios serán de hilo aislado y sección conveniente a fin de 

que nunca la intensidad de la corriente se mayor de 1,50 amperes por milímetro de 

sección. 

 No se empleará en toda la red otro metal que el cobre y se cuidará guardar 

las consideraciones necesarias a fin de no perjudicar las líneas arquitectónicas de 

las fachadas de los edificios. 

 Los corta-circuitos tendrán la suficiente sección para evitar en casos de 

contactos que el hilo de la línea se caliente al rojo colocándose un aparato a éstos a 

la entrad de la corriente en cada casa de los abonados a más del corta-circuitos 

que llevará particularmente cada una de las lámparas. 

 Las palomillas se apropiarán a la calle y serán del modelo remitido a esa 

Alcaldía según los adjuntos croquis teniendo la suficiente longitud para evitar el 

fácil acceso a la línea. La altura de las palomillas sobre el nivel del suelo no puede 

ser en general la expresada por esa Alcaldía puesto que además de darse el caso 

muchas veces de no tener los edificios tanta altura puede surgir dificultades en los 

cruces con los alambres telefónicos y telegráficos puesto que la Dirección de 

telégrafos tiene ordenado que los cables de luz eléctrica pasen separados 

verticalmente por lo menos dos metros de dichas líneas; en virtud de lo expuesto 

sería conveniente que la Comisión estudiara este punto teniendo en cuenta que en 

todas las capitales se adoptan alturas comprendidas entre siete y diez metros. 
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 Las palomillas se colocarán a distancias convenientes a fin de que los cables 

no tenga flecha suficiente para producir contactos en virtud de la oscilación 

motivada por el viento, cuidando que si tracción por milímetro cuadrado no sea 

mayor de la décima parte del coeficiente de rotura para que ofrezcan completa 

seguridad. 

 Para los postes emplazados en la vía pública se sujetará a lo prevenido en la 

cláusula 15ª. 

Instalaciones particulares 

Estas instalaciones las verificarán empleados prácticos de completa confianza de la 

Compañía inspeccionadas por el Director técnico, no admitiéndose ninguna hechas 

por extraños. De cada instalación que se verifique se dará oportunamente y en el 

tiempo fijado el correspondiente parte a esa Alcaldía. 

Reus, 11 Agosto de 1898 

Por la Sociedad “Latieule y Coca”(...)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexos  Pàgina 1147 

 

ANNEX: CONDICIONS TÈCNIQUES SOBRE LA PRODUCCIÓ I LES INSTAL·LACIONS 

ELÈCTRIQUES A REUS. Any 1898.9 

 

“(...) Condiciones a que deben ajustarse las Concesiones de instalación en la vía 

pública de conductores eléctricos para el servicio particular y Reglamento para 

las instalaciones de producción, explotación y consumo de corrientes eléctricas 

(...)”  

1.ª El Ayuntamiento de Reus tiene acordado en principio autorizar, sin 

monopolio ni privilegio alguno, la instalación en la vía pública de conductores de 

energía eléctrica, con destino al servicio de los particulares. 

3.ª El peticionario deberá acreditar ante el Ayuntamiento, como condición 

previa, que se halla en posesión, como propietario o arrendatario, de los terrenos 

en que intente establecer la estación central y las secundarias, si las hubiere. 

4.ª No podrá comenzar ningún trabajo sobre la vía pública sin la presentación al 

Ayuntamiento, y la aprobación por éste, de los correspondientes planos, 

autorizados con la firma de persona competente. En ellos se indicará, con toda 

claridad, las secciones, composición, forma y sistema de colocación de todos los 

conductores, tanto aéreos como subterráneos, la densidad de la corriente eléctrica 

en cada una de sus ramas, a partir de la estación central hasta las últimas 

derivaciones de la red, y las precauciones adoptadas para su perfecto aislamiento y 

para ponerlos fuera del alcance de las personas. 

5.ª El peticionario presentará también en iguales condiciones, a la aprobación 

del Ayuntamiento, el plano de la estación central y de las secundarias, con la 

disposición de todo el material, así mecánico como eléctrico, indicando además su 

situación y distancia con respecto a las propiedades vecinas y a la vía pública. No se 

pondrá en marcha la estación sin que haya precedido un detenido reconocimiento 

oficial y la competente autorización del Ayuntamiento. 

                                                 
9
 AHCR: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. Aprovades per l’Ajuntament de Reus el 30 de setembre 

de 1898. 



Annexos  Pàgina 1148 

 

6.ª La red de conductores de electricidad y todos los cables de alimentación que 

se establezcan en el interior de a ciudad y podrán ser subterráneos y o aéreos. En 

este caso podrán colocarse sobre aisladores, sostenidos por palomillas de hierro 

sólidamente empotradas en las fachadas de los edificios, o sobre postes, también 

de hierro, en casos excepcionales. Cuando sea preciso colocar palomillas en los 

edificios públicos, en los de alguna Corporación, o en los de los particulares, el 

concesionario deberá entenderse para ello con los dueños o propietarios de los 

mismos, puesto que el Ayuntamiento no puede transmitirle ningún derecho sobre 

fundos que no sean del común. En manera alguna se autorizarán conductores 

sobre las cubiertas de los edificios. 

7.ª Los conductores primarios o de alimentación que deban establecerse fuera 

del casco de la ciudad, podrán ser aéreos, sostenidos sobre postes a una altura de 

diez metros cuando menos; la separación mínima de los apoyos se fijará en cada 

caso con arreglo al peso de los conductores, de modo que el coeficiente de 

resistencia no baje de seis, y se exigirán aisladores que satisfagan plenamente a la 

clase y tensión de la corriente que haya de emplearse. 

8.ª  Los conductores primarios, los de alimentación y distribución y los circuitos 

derivados, irán provistos de dobles plomos de seguridad debidamente montados. 

9.ª El concesionario quedará obligado a poner en práctica en toda la instalación 

las reglas aconsejadas por la ciencia y la experiencia, y adoptar cuantas medidas 

de precaución y seguridad les sean impuestas, tanto durante la ejecución de los 

trabajos, cuanto con posterioridad hasta la caducidad de la concesión. 

10.ª El Ayuntamiento o la persona facultativa que se sirva designar, fijará los 

sitios de colocación de los conductores en la vía pública, reservando en cada acera 

el espacio que se estime necesario para análoga aplicación del servicio público. 

11.ª El concesionario quedará obligado a efectuar a sus expensas todo cambio de 

colocación de conductores que el Ayuntamiento juzgue necesario. 
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12.ª Toda reforma o modificación que haya de hacerse en los circuitos o en el 

material colocado en la vía pública será objeto de autorización especial del 

Ayuntamiento.  

13.ª El aislamiento del conjunto de la canalización eléctrica no será inferior a 

cincuenta mil ohms por volt y kilómetro, cuando las derivaciones del servicio 

particular no estén en comunicación con aquella; pero si éstas se hallan unidas, la 

resistencia de aislamiento del circuito completo será tal, que si una parte 

cualquiera de él se pone en comunicación con la tierra a través de una resistencia 

de dos mil ohms, la corriente de pérdida no exceda de cuatro centésimas de 

ampere, tratándose de corrientes continuas, y de dos centésimas en el caso de 

corrientes alternativas. 

14.ª El concesionario tendrá siempre a disposición del Ayuntamiento los aparatos 

y medios de comprobación y de medida que exijan las operaciones de inspección 

facultativa que la Corporación tenga a bien acordar. 

15.ª El concesionario queda obligado a cumplir las prescripciones del adjunto 

Reglamento, sobre instalaciones de producción y consumo de energía eléctrica. 

16.ª Cuidará asimismo, bajo su responsabilidad, de adoptar las medidas 

convenientes para que no se produzcan efectos de inducción sobre los conductores 

telegráficos o telefónicos, ni alteración alguna que perjudique tan importantes 

servicios públicos. 

17.ª La concesión  caducará: 1.º Si el concesionario no da comienzos a los 

trabajos de instalación dentro del plazo de cuatro meses, a contar desde el día en 

que le sea comunicado el acuerdo favorable del Ayuntamiento.- 2.º Si dentro del 

plazo de diez y seis meses, a contar desde igual fecha, no están terminadas las 

estaciones central y secundarias y la red correspondiente al número de abonados 

que la Compañía tenga en aquella época, a condición de que tales trabajos 

merezcan después la aprobación del Ayuntamiento. No se incluirá en el expresado 

plazo de diez y seis meses el tiempo que exijan las operaciones periciales y los 

reconocimientos que con arreglo a las cláusulas de autorización deben practicarse, 
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ni el invertido en la tramitación subsiguiente.- 3.º Si deja de suministrarse corriente 

eléctrica durante ciento veinte días en un mismo año, o durante noventa días 

consecutivos, a menos de existir causa de fuerza mayor.- 4.º Si no cumple alguna o 

algunas de las condiciones con la que concesión se hubiere otorgado. 

Artículos adicionales 

1.º Las concesiones acordadas en principio por el Ayuntamiento no surtirán sus 

efectos hasta tanto que sean ratificadas por el mismo, a cuyo fin los interesados 

deberán solicitarlo cumpliendo a la vez lo que prescriben los artículos o condiciones 

3.ª, 4.ª y 5.ª. 

2.º Una vez aprobado el Reglamento se anunciará al público por término de 

quince días durante los cuales se admitirán solicitudes de concesión con los 

requisitos exigidos en los artículos o condiciones 3.ª, 4.ª y 5.ª. Pasado dicho plazo, 

se procederá a cumplir lo dispuesto en el artículo siguiente. 

3.º Si entre las solicitudes de permiso, o ratificación del ya concedido en 

principio, hubiere dos o más que comprendieran la misma zona de población o 

parte de ella, la Sección de Fomento del Ayuntamiento convocará privadamente a 

todos los peticionarios con objeto de ponerlos de acuerdo respecto a la dificultad 

que en algunas calles estrechas pudiera ofrecer la colocación de los cables; y si no 

lo consiguiera, se sorteará entre los mismos el que deba tener preferencia. 

4.º El Ayuntamiento, por las concesiones hechas o que puedan hacerse, no 

adquiere responsabilidad ninguna, ni podrá por ello pedírsele indemnización de 

perjuicios de ningún género por nadie, aun en caso de averías, tanto en la 

canalización como en las instalaciones por interceptación de la vía pública o por 

otra cualquier causa fortuita o de fuerza mayor, cuyas responsabilidades se 

entiende que declina en quien corresponda. 

6.º El precio del alumbrado eléctrico no podrá aumentarse sin que el concesionario 

lo anuncie en los periódicos de la localidad con tres meses de anticipación. 
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7.º El Ayuntamiento, por ahora, no grava con canon ni otro impuesto alguno la 

autorización para ocupar la vía pública ni por otro concepto; pero deja en libertad 

a los Ayuntamiento sucesivos para que en este punto acuerden lo que mejor 

estimaren en justicia. 

Reglamento 

para las instalaciones de producción, explotación y consumo  

de corrientes eléctricas. 

Artículo I.º Quedan sometidas a la inspección del Ayuntamiento y no podrán 

establecerse sin permiso previo, dentro del término municipal de Reus. 

1.º Las estaciones centrales y las fábricas particulares de producción de 

corrientes eléctricas. 

2.º Las estaciones dedicadas a la transformación de las mismas corrientes. 

3.º Los establecimientos y fábricas en que solamente se consume la energía 

eléctrica en cualquiera de sus aplicaciones. 

Art. 2.º Las sociedades o particulares que intenten llevar a cabo alguna de las 

instalaciones designadas en los números 1.º y 2.º del artículo anterior, 

acompañarán a la correspondiente solicitud, el plano o planos de que se trata la 

base 5.ª de las generales de concesión que preceden a este Reglamento. 

Art. 3.º Los que se propongan emplear como agente principal de su industria, 

las corrientes eléctricas, presentarán también, con la solicitud, el plano de la 

fábrica, la disposición de los aparatos en que se utilice la electricidad y todos los 

datos que sean precisos atestiguar que se han adoptado cuantas precauciones 

exige la seguridad de los operarios y la de los vecinos a quienes puedan afectar los 

riesgos, si los hubiere. 

Art. 4.º Los dueños de establecimientos en que solamente se consuma 

energía eléctrica para el alumbrado o como fuerza motriz, bastará que se 

presenten la solicitud de permiso, indicando en ella el número, potencia luminosa y 

clase de focos que utilizan, sistema de contador, potencia y sistema del motor 

eléctrico, y cuantos datos sean precisos o convenientes para dar idea completa de 
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la instalación y para poder formar la estadística municipal del desarrollo de esta 

industria. 

Art. 5.º Fábricas.- Los edificios destinados a estaciones centrales y todos 

aquellos en los que se instalen aparatos de producción de corrientes eléctricas, se 

procurará que estén aislados de otras construcciones; también será conveniente 

emplear en ellas materiales incombustibles, en previsión de accidentes fortuitos 

por incendio o por descargas eléctricas atmosféricas. 

Art. 8.º Pilas primarias y secundarias.- Las pilas y especialmente los 

acumuladores serán colocados en locales de perfecta ventilación y provistos de 

chimeneas de tiro que arrastren al exterior, a punto conveniente, los gases y 

vapores perjudiciales o incómodos; el pavimento será de materiales no atacables 

por ácidos, éstos y demás productos químicos necesarios, se guardarán en 

departamento especial cerrado. 

Art. 9.º Queda prohibido el empleo de aceites pesados sobre los 

acumuladores; se observarán con estos aparatos las debidas precauciones por los 

empleados de su manipulación a fin de evitar los graves accidentes a que están 

expuestos; también deberán estos operarios usar trajes a propósito, guantes de 

caoutchouc y demás prendas que se recomiendan con tal objeto. 

Art. 10. Dinamos.- Las máquinas de producción de la energía eléctrica serán 

instaladas en locales secos, destinados a este solo objeto, bien ventilados, con luz 

abundante, exentos de substancias pulverulentas y en los que no puedan penetrar 

materias inflamables ni explosivas. 

Dichas máquinas se dispondrán de manera que resulte un aislamiento 

eléctrico perfecto; irán sentadas sobre cimentación sólida e independiente, 

separada de la del edificio, a fin de evitar trepidaciones incómodas para los 

vecinos. 

El colector y los frotadores deberán estar a una altura cómoda para facilitar  

las maniobras, las cuales se tendrá la precaución de ejecutar con una sola mano. 
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Art. 11. Se tomarán todo género de precauciones, para disminuir los riesgos a 

que están expuestos los operarios en tales establecimientos; si las máquinas son de 

corrientes de alta tensión, esto es, más de 300 volts para las continuas y más de 

150 volts para las alternativas, se extremarán esas precauciones, ya aislando los 

dinamos con planchas de vidrio, ya cubriendo el piso en que ha de apoyarse el 

operario con una lámina u hoja de caoutchouc, o adoptando otro medio de eficaz 

resultado. 

Art. 12. Cuadro de distribución.- Los cuadros de distribución estarán provistos 

de todos los aparatos de seguridad, comprobación y medida, en número 

proporcional al de dinamos servidas; contendrán también los medios necesarios 

para interrumpir fácil y rápidamente toda corriente peligrosa. 

 Estos cuadros se colocarán separados de los muros, de manera que con 

desahogo y sin riesgo puedan inspeccionarse todas las comunicaciones; delante de 

ellos habrá plataformas aisladoras. Nunca se situarán en locales peligrosos. 

Art. 13. Los aparatos de los cuadros de distribución satisfarán en su 

construcción y en su colocación a cuantas condiciones técnicas aconseja la 

experiencia. 

Art. 14. En sitio visible de estas fábricas se fijarán instrucciones que den a 

conocer a los obreros y a las personas extrañas al servicio, las precauciones que 

deben tomar para evitar accidentes. 

Art. 15. Conductores.- Los cables situados dentro de la sala de máquinas 

estarán perfectamente aislados, colocados en soportes y convenientemente 

numerados. Cada uno llevará, al salir del cuadro de distribución, su 

correspondiente cortacircuitos, cuyo plomo será calculado para que se produzca su 

fusión al pasar una corriente igual, cuando más, al triplo de la normal. 

Instalaciones interiores de consumo de electricidad 

Art. 16. Queda prohibido el uso de corrientes eléctricas que no sean de baja 

tensión, en habitaciones y establecimientos privados o públicos de toda clase. 
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 Se consideran de baja tensión las corrientes cuya diferencia de potencial 

entre los dos conductores, no exceda de trescientos volts si son continuas, y de 

ciento cincuenta volts si son alternativas; se denominan de alta tensión si exceden 

de trescientos volts, pero no de tres mil las continuas, o su equivalente las 

alternativas; las corrientes que pasan de estos límites son calificadas de extra-

altas. 

Art. 17. Solo en casos excepcionales podrá autorizarse el empleo de corrientes 

de alta tensión, exigiéndose al peticionario condiciones especiales que el 

Ayuntamiento dictará después de la información que proceda. 

Art. 18. Ramales de alimentación.- La unión de lo conductores interiores con 

los exteriores de alimentación y en el caso que sea subterránea se hará con las 

precauciones debidas, para que resulte un perfecto aislamiento con tierra; si en la 

proximidad hay tuberías de gas no se perdonará medio para que la incomunicación 

con este fluido sea absoluta. 

 La entrada de los conductores en el edificio se hará de abajo arriba a fin de 

evitar que el agua penetre a lo largo de ellos. 

Art. 19. Conductores.- Queda prohibido en general el uso de conductores 

desnudos; no se admitirá como sustancia aisladora la grutta-percha ni otros 

similares que se reblandezcan fácilmente y sean excesivamente combustibles. Solo 

en circunstancias muy especiales podrán autorizarse hilos no aislados, según la 

índole de los locales o talleres en que hayan de emplearse; en este caso se 

colocarán fuera del alcance de las personas y separados entre sí, de modo que los 

de nombre contrario no puedan tocarse ni aun accidentalmente. 

Art. 20. Todos los conductores serán de cobre, de una conductibilidad al 

menos igual al 90 p% de la del cobre puro; su cubierta protectora debe ser doble 

eléctrica y mecánica; además una de las dos será impermeable. 
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Art. 21. Los circuitos de toda instalación serán completos, sin que nunca 

formen parte de ellos las tuberías de agua y gas, las construcciones metálicas del 

edificio ni la tierra. 

Art. 22. La sección de los circuitos destinados a la alimentación de lámparas 

de incandescencia se calculará de modo que cada una de ellas pueda recibir, al 

menos, ocho décimas de ampere; la de los que han de alimentar lámparas de arco 

se calculará bajo la base de un consumo mínimo de 10 amperes. Los circuitos para 

motores serán calculados para una corriente doble que la normal. 

Art. 23. En todo caso estas secciones serán tales que el paso accidental de 

una corriente de intensidad doble que la normal no ocasione en el conductor un 

calentamiento superior a cuarenta grados centígrados. Este resultado se obtendrá 

en general, si la densidad de la corriente no excede de los números siguientes: 

3 amperes por milím. cuadrado para conductores de        1 a 5 m/m c. de sección. 

2.............................................................................desde  5 a 50 m/m2 

1............................................................................de más de 50 m/m2 

Art. 24. No se empleará ningún hilo de cobre de menos de nueve décimas de 

milímetro de diámetro para alimentar una lámpara; ni se admitirá para circuito 

propiamente dicho ningún conductor de menos de catorce décimas de milímetro de 

diámetro. 

Art. 25. Las uniones de los conductores no se harán por simple contacto, sino 

soldadas a la resina según ha sancionado la experiencia; deberán además 

protegerse contra la corrosión y la humedad. 

Art. 26. Los conductores aislados podrán colocarse aparentes u ocultos. Los 

hilos aparentes se fijarán separados de los muros, sobre tacos de madera o de otra 

sustancia aisladora; en los locales cuyos muros o tabiques estén perfectamente 

secos podrán fijarse directamente sobre las paredes. También podrán colocarse 

sobre todas las piezas o molduras de madera que formen parte de los cerramientos 

o de la decoración en el interior de los locales muy secos. 
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Los conductores aparentes por los que circule una corriente de diez o más amperes, 

se sujetaran de tal manera que nunca puedan tener contactos los de polaridad 

diferente; si son recorridos por una corriente de menor intensidad, podrán 

colocarse juntos con tal que estén perfectamente aislados. 

Los conductores ocultos se alojarán en ranuras hechas en listones o molduras de 

madera muy seca, cerradas con tapa también de madera; estas ranuras guardarán 

al menos una separación de un centímetro y los hilos no irán sujetos en ella sino 

con la tapa o cubierta.  

En una misma ranura no se colocarán dos conductores de nombre contrario. 

Art. 27. En los cruces con tubos o piezas metálicas llevarán los conductores 

una doble envoltura que aumente el grado del aislamiento y los proteja 

mecánicamente. La misma precaución se adoptará en todos aquellos puntos en 

que el conductor esté expuesto a deterioro por frotamiento u otra causa. 

Art. 28. Los conductores que atraviesen muros o pisos serán protegidos por 

un tubo rígido de ángulos redondeados; si éste es metálico se forrará el conductor 

con otro tubo de caoutchouc u otra sustancia análoga que refuerce el aislamiento 

en aquel sitio. 

Art. 29. Si muchas lámparas están agrupadas en un mismo aparato, se 

subdividirá el circuito de manera que ninguna fracción de él sea recorrida por 

corriente de más de cinco amperes de intensidad y cada derivación llevará un 

corta-circuito.  

Art. 30. Conductores dobles.- Los que bajo una misma envoltura, contienen 

los dos hilos aislados separadamente, podrán solo emplearse en locales secos, pero 

a condición de que el aislamiento eléctrico de los dos hilos así como su separación, 

se hallen perfectamente garantizados. 

Art. 31. Hilos flexibles.- No se hará uso de ellos sino cuando sea inevitables; se 

unirán a los aparatos de tal modo, que la tracción no pueda romper la capa 

aisladora. En la unión con el circuito se colocará un plomo fusible sobre uno de los 

dos hilos de conductor. 
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Art. 32. Corta-circuitos.- Estos aparatos estarán dispuestos de modo que sean 

de resultado seguro. Los hilos fusibles podrán ser reemplazados con facilidad y no 

darán lugar a proyección de metal fundido; llevarán un número que indique la 

corriente normal para la que están calculados; y antes que ésta resulte triplicada 

en un momento dado deberán fundirse los hilos. 

Art. 33. En todos los puntos de empalme se colocarán plomos de seguridad, o 

corta-circuitos automáticos, sobre cada uno de los dos conductores del circuito, si 

éste es recorrido por corrientes de más de diez amperes. Para corrientes menos 

intensas bastará colocarlos en uno solo de los dos conductores; cuando esto se 

haga, se cuidará de que todos los corta-circuitos de una misma instalación se 

hallen sobre los conductores del mismo nombre (positivo o negativo). 

Art. 34. Interruptores y conmutadores.- Estos aparatos se colocarán sobre 

soportes aisladores e incombustibles. Cuando la ruptura de la corriente pueda 

producir un arco peligroso, llevará el aparato, en cada posición de reposo, un punto 

de retención. 

Queda prohibido colocar interruptores y conmutadores en locales en que puedan 

penetrar substancias explosivas o polvos inflamables. 

Art. 35. Rheostatos.- Las resistencias deberán estar montadas sobre 

materiales incombustibles y no higrométricos; sus hilos estarán calculados de modo 

que la temperatura no exceda de doscientos grados centígrados en marcha 

normal. Los rheostatos se colocarán separados de toda sustancia inflamable y en 

condiciones de que el aire pueda circular por ellos con facilidad.  

Art. 36. Aparatos de alumbrado.- Las arañas, grupos, brazos y demás 

aparatos de esta clase, colocados fijos en el techo o en las paredes, si son 

metálicos, se aislarán eléctricamente, interponiendo piezas aisladoras en el punto 

de suspensión o sujeción. 

Art. 37. Los focos de arco voltaico no se instalarán en locales que contengan 

substancias explosivas; si las hay inflamables, el globo de la lámpara será cerrado 

por completo, a excepción de la parte superior que llevará tela metálica. 
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Estarán provistos de cenicero y los globos protegidos con malla metálica. Los hilos 

de suspensión serán incombustibles e independientes de los conductores. 

Cada circuito de lámpara de arco contendrá un interruptor y un plomo de 

seguridad. 

Art. 38. Las lámparas de incandescencia que se coloquen en locales 

considerados peligrosos, deben estar dispuestas dentro de un globo, y la unión de 

la lámpara con la línea se hará en el interior de éste. La renovación de la lámpara 

en el globo no ha de poder hacerse sino a circuito abierto. 

Art. 39. Cuando en un mismo aparato se reúnan los dos sistemas de 

alumbrado, el eléctrico y el de gas, caso que debe evitarse siempre que sea posible, 

por ser muy peligroso, deberá aquél reunir las siguientes condiciones: 

1.ª La masa del aparato estará aislada eléctricamente de la canalización del gas 

por quinientos mil ohms menos. 

2.ª Los cubillos o bases de las lámparas de incandescencia, o la masa de la 

lámpara de arco, estarán aisladas eléctricamente de la del aparato. 

3.ª Los hilos, fuertemente aislados y protegidos, se sujetarán al aparato 

adaptando sus formas, de modo que no puedan deteriorarse con el calor del gas. 

Art. 40. Aislamiento.- Éste deberá ser tal que, en una sección cualquiera de la 

instalación, la pérdida de corriente que se produzca, ya entre un conductor y la 

tierra, ya entre los dos conductores, sea a lo más igual a una diezmilésima parte de 

la corriente que deba alimentar los aparatos de esta sección. 

Art. 41. Instalaciones especiales.- En locales que sean húmedos, ya por sí o 

por la índole de los trabajos que en ellos se efectúen, los conductores irán 

colocados sobre aisladores, rígidamente tendidos, de modo que ni aun 

accidentalmente pueda haber contacto entre los hilos ni entre éstos y el muro. Si 

los conductores van bajo cubierta de plomo, se podrán colocar directamente sobre 

los muros y junto uno a otro. 



Annexos  Pàgina 1159 

 

Art. 42. En locales peligrosos la instalación se subordinará a condiciones que 

en cada caso se determinarán, según las circunstancias, y la cuantía y probabilidad 

del riesgo que el uso de la energía eléctrica puede acarrear. 

Art. 43. En los talleres de galvanoplastia y en general en los de electrotecnia 

química se observaran las reglas y precauciones consignadas al hablar de 

acumuladores, en la escala que a cada caso sea aplicable, así como cuantas 

medidas de seguridad se estimen necesarias o convenientes. 

Art. 44. Las empresas y particulares quedan obligados a observar y poner en 

práctica en sus instalaciones cuantas reglas y medios aconseje la ciencia y la 

experiencia para la completa seguridad de las personas y propiedades, estén o no 

aquellas consignadas en este Reglamento, así como a corregir sin pérdida de 

momento los defectos en cuanto se observaren o se hicieren patentes. 

Art. 45. El Ingeniero industrial del Ayuntamiento inspeccionará las 

instalaciones antes de ser utilizadas por primera vez y en cuantas ocasiones lo 

estime conveniente, o así lo ordenare la autoridad, para asegurarse del perfecto 

estado de aquéllas. 

Art. 46. Cuantos accidentes desagradables suelen ocurrir en esta clase de 

instalaciones, reconocen en general por causa, el empleo de materiales no de 

primera calidad o la impericia o negligencia en la colocación de los conductores y 

aparatos. Siendo, pues, de la mayor importancia, para la seguridad de los 

consumidores de energía eléctrica y de los vecinos, que las instalaciones sean 

ejecutadas con todo esmero y minuciosidad, se recomienda con toda eficacia que 

solo se encargue de esos trabajos a operarios inteligentes y prácticos en esa 

especialidad, o a los que por la índole de su profesión y condiciones de aptitud 

personal, inspiren absoluta confianza de que han de saber y han de procurar 

aplicar las instrucciones que les dicte una persona técnicamente perita.(...)”  
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AHCR: Foment. Motors, 1890-1910. 
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ANNEX: PRESUPOST UNITARI DEL PLEC DE CONDICIONS PER A LA SUBASTA 

DEL SUBMINISTRAMENT D’ENLLUMENAT PÚBLIC PER GAS DE BARCELONA I EL 

SEU EIXAMPLE PER EL PERÍODE DE CINC ANYS. ANY 1895.10 

“(...) PRESUPUESTO UNITARIO 

Número mínimo anual de horas que deben prestar servicios los faroles 

En las vías públicas: De toda la noche, 3.942. 

De media noche, 2.047. 

En los mercados: Los que deben apagarse al amanecer, 4.124. 

Los que deben serlo antes de media noche, 1.226. 

Encender, apagar, conservación  y renovación de un farol completo durante un 

mes  

Sección cuadrada, 1 peseta. 

Idem exagonal, 1’05 ptas. 

Idem circular, 1’20 ptas. 

Cualquiera de las tres secciones fuera de servicio, 0’50 ptas. 

Valor del alumbrado de un mechero de intensidad igual a una y décima 

lámpara-cárcel durante una hora, 0’020  

Perteneciente a vía pública: De toda la noches, 78’84. 

De media noche, 40,94. 

Perteneciente a mercados: Hasta el amanecer, 82’48. 

Antes de media noche, 24’52. 

PRESUPUESTO TOTAL 

Alumbrado de 8.486 faroles existentes en esta fecha, con el 3 por 100 fuera de 

servicio, durante 5 años, dos de ellos bisiestos 

Vías públicas: 3.929 faroles, de toda la noche, 1.550.509’13 ptas. 

3.928 faroles, de media noche, 804.502’33 pesetas. 

                                                 
10

 Pliego de condiciones para la subasta del suministro de alumbrado público por gas de Barcelona y su 
ensanche por el período de cinco años. (a partir del año 1895). AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric 
1896-1917. 2on. Lligall. 
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Mercados: 39 faroles, de toda la noche, 16.101’23 pesetas. 

347 faroles, antes de media noche, 42.588’70 pesetas. 

Total, 2.413.701’39 pesetas. 

RESUMEN 

           Pesetas    

 Importe del alumbrado............................................. 2.413.701’39 

     “       del servicio...................................................    521.397     

      Total.........  2.935.098’39 (...)” 
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ANNEX: PRECIARI TREBALLS DE LES OPERACIONS PER LA INSTAL·LACIÓ DE 

GAS. ANY 1895.11 

“(...) Tarifa de precios de materiales y trabajos de que trata este pliego de condiciones 

Pesetas 

Un candelabro, nuevo modelo, con farol exagonal, con placa crusillón, trepillón, espi- 

ta, candela, regulador, todo completo, con ramal interior y de subsuelo, que tenga  

hasta 4 metros de longitud y 19 milímetros de diámetro, incluso su instalación........         135 

Lo mismo, pero con farol cuadrado.............................................................................         112 

Una repisa con farol cuadrado, todo completo, con ramal de pared y de subsuelo, de  

las mismas condiciones expresadas.............................................................................        62’50 

 Si dentro del espacio de 200 metros, deben instalarse varios candelabros o repisas, y 

aunque esta distancia sea mayor, si dicho material debe colocarse sin interrupción uno a 

continuación de otro, se hará respecto a los precios anteriores, el descuento de 1, 2, 3, 4, etc., 

hasta 10 por 100, si los materiales y trabajos se refieren a 2, 3, 4, 5, 8, 12, 20, 50, 100 y más de 

100 candelabros o repisas. Se aplicará igual descuento, cuando se coloque en las condiciones 

expresadas, material de candelabros y repisas, procedente del alumbrado público de esta 

ciudad. 

PRECIOS UNITARIOS 

                Pesetas 

Un candelabro, nuevo modelo, que deberá pesar por lo menos 120 kilos..............            54 

Una placa para candelabro..............................................................................             3 

Colocación de la misma y tornillos....................................................................                  2 

Tubo interior de un candelabro y su colocación...................................................               3’75 

Un farol forma exagonal con cristales, sin crusillón ni trepillón.............................              36 

Un crusillón de farol exagonal...........................................................................             2’50  

Un trepillón....................................................................................................                1’50 

Una espita con candela y mechero....................................................................               3 

Pintar un candelabro o una repisa con minio y después con el color 

 correspondiente............................................................................................                    1’50 

                                                 
11

 Amb aquesta relació de preus podem esbrinar les diferents fases en el procés d’instal·lació d’un fanal de 
gas i la despesa econòmica que significava el canvi de l’antic enllumenat d’oli per el de gas. L’aplicació 
d’aquests preus en relació dels professionals que treballaven per les companyes gasistes definiria la situació 
econòmica d’aquests diferents oficis: lampista, contractista d’obra civil, instal·ladors, fonedors, ...  Pliego de 
condiciones para la subasta del suministro de alumbrado público por gas de Barcelona y su ensanche por el 
período de cinco años. (a partir del año 1895) AHCR: Instal·lació enllumenat públic elèctric 1896-1917. 2on. 
Lligall. 
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Colocación de un candelabro..................................................................................       7’50  

Ramal de subsuelo hasta 4 metros de longitud y 19 milímetros diámetro, abrir zanja, 

colocación del ramal, dejando el pavimento tal como estaba, toma de gas y soldadura 

con el montante................................................................................................................     18’50 

Exceso de longitud de un ramal, por metro................................................................     3 

Una repisa............................................................................................................       6 

Un tubo de repisa, unión de dichas piezas y recort.....................................................       3 

Un culot de repisa y su colocación.............................................................................      2 

Un farol cuadrado, sin crusillón ni trepillón .....................................................................     13’50  

Un crusillón de farol cuadrado................................................................................       2 

Un trepillón de id. id.........................................................................................................       1’50 

Tubo de plomo, regata en pared y cubrir dicha regata................................................      6 

Un farol cónico, con cristales y sin crusillón ni trepillón, igual a los que se hallan en los 

Candelabros de grupo del Paseo de Gracia...............................................................      80 

Crusillón del mismo.................................................................................................      4 

Trepillón del mismo...........................................................................................................      3’50 

Un candelabro grupo para tres faroles iguales a los de la Puerta del Ángel....................   220   

Un candelabro de grupo para cinco faroles modelo igual a los del Paseo de Gracia.......     500 

Arranque de un candelabro y colocar otro en el mismo sitio..........................................    10 

Arranque de un candelabro y soldadura en la tubería...................................................     5 

Arranque de una repisa y soldadura en la tubería.........................................................    4 

Arranque de una repisa y colocar otra en el mismo sitio................................................     5 

Sustitución de un farol cuando sólo deba practicarse este trabajo....................................  2 

Colocar un cristal grande en un farol exagonal...................................................................    0’50 

Colocar un cristal pequeño en un farol exagonal.............................................................    0’35 

Colocar un cristal grande en un farol cuadrado................................................................   1’20 

Colocar un cristal pequeño en un farol cuadrado.............................................................   0,40 

Colocar un cristal en un farol cónico.................................................................................  3’25 

Cuando el número de cristales a colocar sea mayor de veinticinco y en faroles situados dentro 

la distancia de 500 metros, se pagarán los mismos precios con un 20 por 100 de descuento. 

Si los pavimentos son de madera o cemento, aumentará el precio de la colocación de los 

candelabros y repisas, cumplimentando las disposiciones del Ayuntamiento, en caso de 

haberlas. 

 

Barcelona 6 de Septiembre de 1894.- El Alcalde constitucional Presidente, José Collaso. (...)”  
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ANNEX: 3a. SUBHASTA PER LA IL·LUMINACIÓ PÚBLICA ELÈCTRICA. ANY 1900.12 

 

“(...) Teniendo en cuenta la suscrita Comisión que faltan 38 arcos voltaicos de 500 

bugías para repartir la iluminación eléctrica de esta Ciudad, ha estudiado con toda 

detención los puntos de emplazamiento de los mismo para proponerlo a V.E. = 

Dichos puntos son los siguientes: 

Calle 1ª del Rosario       2 arcos 

Centro Rambla                     y calle Rosario   1    “ 

Calle 2ª del Rosario       2    “ 

Plaza de San Francisco eje calle de Misericordia  1    “ 

Calle de Misericordia frente a la Audiencia   1    “ 

Centro calles de Misericordia y Salou    1    “ 

Centro calles de Misericordia y Closa de Torroja  1    “ 

Centro calles de Salou y Nueva de San Francisco  1    “ 

Centro calles de Salou y Travesía de Salou    1    “ 

Centro calles de Salou y de Tetuán    1    “ 

Centro calles de San Lorenzo y San Esteban   1 arco 

(...)” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

 AHCR: Actes Municipals 1900.  Folis 101-106. 
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ANNEX: ACCIONISTES PRESENTS A LA JUNTA GENERAL DE L'ANY 1901. 
 

 

Núm. acccions

Abelló, Josep 15

Amar, Josep 18

Andreu, Dolors 9

Andreu, Ramon Maria 14

Bové, Joaquim 12

Bufill, Dolors 78

Casas, Conrad 30

Caselles, Antònia 40

Cortada de, Joaquim 10

Dalmau de, Casimir 12

Fàbrega, Felicià 15

Fábregas, Pau 24

Ferrater, Antoni 12

Ferré, Joan 10

Ferrer, Sebastià 30

Freixa, Pere 40

Gaya, Josep 35

Huguet, Maria 10

Juncosa, Manel 5

Llorens, Jaume 15

Mallorquí, Antoni 20

Marsà, Francesca 34

Martí, Dolors 100

Martí, Josep 40

Martí, Vicens 51

Montaner, Assunció 10

Montaner, Elvira 15

Montaner, Ventura 15

Oliva, Josep 15

Parés, Maria 40

Pellicer Domènech, Antoni 30

Ripoll, Caietana 15

Roca, Pere 14

Rodon, Maria 45

Roig, Carles 20

Rovellat, Sebastiana 12

Sugrañes, Josep 11

Suris, Llegat 60

Tarrats Homdedeu, Joan 18

Ventura, Ramon 20

Viada, Concepció 30

Vidal Felip, Josep 97

Total accions 1.146  
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ANNEX: MEMÒRIA DE GAS REUSENSE PER LA INSTAL·LACIÓ DELS BECS AUER A 

L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE REUS. ANY 1904.13  

Dins del projecte de reforma de l’enllumenat públic. 

 

“(...) Proyecto de instalación del mechero Auer en los faroles del alumbrado 

público. 

Dos o más procedimientos pueden emplearse para la instalación del mechero de 

incandescencia en los faroles del alumbrado público. Hablaremos principalmente 

de dos de ellos. 

1º Procedimiento de la espita de dos movimientos. 

2º Instalación por el sistema de trepillón. 

Según el primero: 

Precio completo, con tubo Jena                                                                         ptas.    3’50 

Encendedor, rampa y tubito con la pieza de protección                                       “        4’ 

Transformación de la espita                                                                                 “         1 

Jornales y otros gastos de montaje                                                                   “        2 

                                                                                                                             Ptas  10’50  

Según el segundo: 

Un sistema trepillón                                                                                            ptas.    4’30 

Una espita, nuevo modelo                                                                                   “         3’50 

Un vidrio de fondo (2 piezas)                                                                               “         0’75 

Un mechero completo                                                                                          “        3’50 

Jornales y otros gastos de montaje                                                              “       2’50 

                                                                                                                           Ptas  14’55 

Pudiendo instalar en las dos formas que acabamos de ver, haremos también dos 

cálculos. 

Datos de la instalación, según memoria del Ayuntamiento. 

439 faroles 

                                                 
13

 AHCR: Enllumenat públic. Contracta amb Gas Reusense. Proyecto de instalación del mechero Auer en los 
faroles del alumbrado público. Any 1904. 
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Durante el año 1903 hubo 426 faroles que ardieron 1.135.673 horas, por lo tanto, 

439 faroles arderían 1.170.329 horas, que, a razón de 108 litros por hora, en 

126.395 m3. por año. 

Si instalamos estos 439 faroles con mechero Auer nº 0, su consumo por año será, a 

razón de 50 litros por hora, 

1.170.329 horas x 50 litros = 58.516 m3 

Al Haber 

439 faroles nº 0 Auer   =    58.516 m3 

426    “       ordinarios  =   122.652  “ 

Economía              64.136 m3  que, al precio de contrata, son 

64.136 m3  x  ptas 0’185  =  ptas 11.865’16 

Al Debe 

Capital primario – Como además de los faroles de alumbrado público se quiere 

mechero Auer en 9 faroles del paseo Sunyer y en 4 del de Mata, la instalación será 

de  

439 + 13  =  452 faroles 

Respecto a los manguitos y tubos, a más del desgaste y rotura naturales hay que 

tener en cuenta varias causas, especiales de esta ciudad, que dan lugar a no pocas 

roturas de unos y otros. 

Estas son: 

El fuerte viento que en algunas ocasiones reina en esta localidad; 

Los canalones de las casas, que, en número muy crecido, vierten el agua 

precisamente sobre los faroles, y 

En circunstancias anormales, por alteración del orden público. 

Con tal motivo, hay que contar en 5 manguitos y 5 tubos por farol y año el 

promedio de reposición. 

Por lo tanto, 

1er  procedimiento 

452 faroles a ptas 10’50                                                               ptas      4.746’— 
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10 % amortización                                                                       ptas         474’60 

manguitos: 5 por farol-año 

    452 x 5 mangs x ptas 0’65                                                       ptas       1.469’--- 

tubos: 5 por farol-año 

    452 x 5 tubos x ptas 0’50                                                        ptas       1.130’--- 

Este procedimiento, debido a los dos movimientos de 

La espita, y para no retrasar el tiempo de encender, 

Requiere dos hombres más, o sean al año                                ptas         547’50 

                                                                                                   Ptas      3.621’10 

Haber    ptas    11.865’16 

Debe    ptas      3.621’10 

Economía       ptas       8.244’06 

2º procedimiento 

452 faroles a ptas. 14’55 (100 ptas por barras)                    ptas      6.676’60 

10 % amortización                                                               ptas          667’66 

manguitos                                                                            ptas      1.469’— 

tubos                                                                                   ptas       1.130’--- 

vidrios de fondo                                                                  ptas          250’--- 

                                                                                           ptas         3.516’66 

Haber    ptas    11.865’16 

Debe       “         3.516’66 

Economía        ptas      8.348’50 

Partiendo del promedio de ambas cantidades o sea 

8.244’06 + 8.348’50 = ptas   8.296’28 

              2 

resultará por hora y farol 

ptas      8.296’28      = ptas   0’00708 

horas    1.170.329 

Cuesta actualmente la hora a ptas 0’02;  por lo tanto saldrá 
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Ptas     0’02. . . 

Menos  ptas    0’00708 

                         Ptas   0’01292 

Habían de pagar, para llegar a números redondos, ptas 0’013 por hora y farol en 

lugar de ptas 0’02 que pagan ahora 

La diferencia, o sean  

0’020 – 0’013 = ptas  0’007 

es la que se aplicaría, al fin del año, a la rebaja de los atrasos, resultando: 

1.170.329  x  0’007  =  ptas  8.192’30 

aproximadamente la misma cantidad de ptas 8.296’28 hallada antes como 

promedio. 

La pequeña diferencia proviene de la aproximación de decimales. 

Atendiendo a que la finalidad de estas cuentas resulta algo larga y que esta 

Sociedad nunca ha cargado intereses por las cantidades debidas, como los cargan 

otras Empresas en caso análogos deberíamos proponer al Ayuntamiento se 

contara el gas consumido por contador a ptas 0’25 el m3, y la diferencia de 

0’250  -  0’185  =  ptas  0’065 por m3 

aplicarla también a la rebaja de los atrasos. 

El gas consumido por contador en los establecimientos municipales durante el año 

1903 fue de 28.660 m3; y aunque no resulta siempre el mismo consumo, 

tomaremos el mismo dato 

28.660  x  0’25  =  ptas    7.165’— 

28.660  x  0’185 =   “       5.302’10 

Diferencia           ptas     1.862’90 

De modo que la amortización total sería en esta forma: 

Por el consumo por horas                         ptas    8.192’30 

Por el consumo por contador                     “        1.862’90 

                                Total                        ptas   10.055’20 
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Si bien se observa, se ve que la cantidad total de ptas 10.055’20 es tan solo mayor 

en ptas 715’94 a la de 9.339’26 que resulta en la Memoria del Sr. Ingeniero 

municipal, diferencia, por cierto, bien insignificante. 

Reus 9 de Noviembre de 1904 

 

Copia de la Memoria presentada por el Sr. Administrador a la Junta de Gobierno de 

esta Sociedad. (...)” 
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ANNEX: CONTRACTA ENTRE GAS REUSENSE I L’AJUNTAMENT DE REUS DINS EL 

PROJECTE DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC. ANY 1904.14 

 

“(...) Excmo. Sr. 

La Sección de Fomento que suscribe atenta siempre a conseguir el 

adelantamiento y mejora de los servicios urbanos de la ciudad dentro de las 

limitaciones que imponen las cantidades consignadas en el Presupuesto Municipal. 

Considerando por otra parte necesario y conveniente a la mejor marcha 

económica de la Corporación resolver la manera de extinguir y cancelar el débito 

resultante con la sociedad “Gas Reusense” hasta el día de la fecha en concepto de 

alumbrado dando en esta forma solución a las justas reclamaciones de dicha 

Sociedad, encargó al Sr. Ingeniero Industrial Municipal, la redacción de un proyecto 

de modificación del alumbrado público bajo la base de su mejoramiento y de que 

quedara más perfectamente atendido dicho servicio no solo en cuanto a la 

distribución de los faroles sino aumentado su intensidad lumínica sin perjuicio para 

los intereses de la población y beneficiando el ornato público dando solución a la 

cuestión económica dentro de los medios reglamentarios a que en cumplimiento de 

las leyes vigentes puede acudir el Cuerpo Municipal. 

 Habiendo cumplido dicho facultativo el encargo conferido por la 

Sección de Fomento, ha estudiado detenidamente dicho luminoso trabajo que 

unido al presente dictamen y después de varias conferencias celebradas con los 

representantes de la Sociedad “Gas Reusense” ha acordado presentar a la 

redacción definitiva del Excmo. Ayuntamiento la solución de dicho asunto bajo las 

siguientes bases: 

1ª Queda prorrogado indefinidamente el contrato celebrado entre el 

Excmo. Ayuntamiento y la sociedad “Gas Reusense” para la prestación del servicio 

del alumbrado público formalizada por escritura pública otorgada en esta ciudad a 

26 de Agosto de 1887 ante el notario de la misma D. Teodoro Padrol y Tomás. El 

                                                 
14

 AHCR: Actes Municipals, 1904-1905. L’Ajuntament va aprovar aquest dictamen en la sessió celebrada el 4 
de gener de 1905. 
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Ayuntamiento y la sociedad “Gas Reusense” tendrán el derecho de denunciar dicho 

convenio avisándose con seis meses de anticipación. Mientras esto no se efectúe se 

entenderá tácitamente prorrogado sin necesidad de ulteriores acuerdo. 

2ª En dicho contrato se introducirán las siguientes modificaciones que 

pasarán a formar parte del mismo. 

A. La sociedad “Gas Reusense” procederá inmediatamente a la 

instalación por su cuenta en todos los faroles de la ciudad del 

mechero de incandescencia sistema “Auer” número cero de 20 bujías 

de intensidad y de un consumo de 45 litros por hora. 

B. Correrá de cuenta de dicha sociedad la reposición de tubos y 

manguitos que se deterioren, sea cual fuere la causa y la 

conservación de los mecheros en perfecto estado de funcionamiento. 

C. La Sociedad “Gas Reusense” percibirá como ahora el precio de 0’020 

– veinte milésimas – de peseta por farol y hora de alumbrado 

debiendo no obstante destinarse 0’012 – doce milésimas – de peseta, 

a la cuenta del consumo corriente y el resto o sean 0’008 –ocho 

milésimas – de peseta a la cuenta de atrasos a la que se aplicará al fin 

de cada año. 

D. Con el objeto de adelantar la extinción del débito se conviene entre el 

Ayuntamiento y la sociedad “Gas Reusense” que esta sociedad 

extienda las facturas del gas consumido por contador en todos los 

servicios municipales a razón de pesetas 0’25 – veinte y cinco 

céntimos de peseta – el metro cúbico, sin que esto signifique aumento 

de precio ya que deberán aplicarse pesetas 0’185 – ciento ochenta y 

cinco milésimas – a la cuenta de consumo corriente y el resto o sean 

pesetas 0’065 – sesenta y cinco milésimas – por metro cúbico a la 

cuenta de atrasos en la misma forma antes referida. 

E. La sociedad “Gas Reusense” formalizará al terminar cada año una 

liquidación de las cantidades que se hayan aplicado durante el mismo 
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a la “cuentas de atrasos” cuyas liquidaciones remitirá al Cuerpo 

Municipal. 

F. La sociedad “Gas Reusense” instalará por su cuenta y a la brevedad 

posible dos arcos voltaicos de 800 bujías en la calle Camino de Salou y 

puntos que le designará el Ayuntamiento, quien satisfará por el 

consumo el mismo precio que rige para los instalados en los arrabales 

según contrata. 

G. El Ayuntamiento se reserva el derecho, una vez resulte extinguido el 

débito por atrasos con la sociedad “Gas Reusense” en la forma 

preceptuada en este dictamen, de prorrogar el contrato para el 

alumbrado público en dicha sociedad bajo las condiciones que 

actualmente rigen, pero en este caso la prórroga será bajo la base de 

que el Ayuntamiento no satisfará a la sociedad “Gas Reusense” más 

que la cantidad de 0’012 – doce milésimas – de peseta por farol y 

hora que es la cantidad que ahora se aplica al consumo corriente. 

El Ayuntamiento y la sociedad “Gas Reusense” ala aceptar la prórroga del 

contrato en la forma de que se ha hecho mérito con las modificaciones que 

preceden convienen en que una vez aprobado este por la Corporación Municipal y 

transcrito al acta, le concederán ambas partes contratantes el valor y efecto de 

escritura pública a cuyo fin se dispondrá por el Excmo. Sr. Alcalde, se libre a favor 

de la Sociedad “Gas Reusense” una copia certificada del presente acuerdo.  

 La Sección estima beneficiosa para los intereses municipales la modificación 

en esta forma del contrato para el alumbrado público que quedará notablemente 

mejorado sin mayor gasto para las arcas Municipales salvando los inconvenientes 

que para la marcha regular de dicho servicio ofrecían los cuantiosos débitos a dicha 

Sociedad que se irán extinguiendo en la forma propuesta. 

 V. E. sin embargo determinará como siempre lo que estime y crea 

procedente  

Reus 30 de Diciembre del 1904 
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El Presidente de Fomento  

R. Pallejà        

 La Sociedad “Gas Reusense” y en su nombre y representación el individuo de 

la Junta Don José Ferrer y Folch y el administrador de la Sociedad D. Pedro Freixa 

Martí acepta en todas sus partes las Bases y condiciones que se mencionan en el 

dictamen que antecede para la prórroga del contrato para el alumbrado público. 

 Y para que conste lo firman en Reus a 30 de Diciembre de 1904. 

El Administrador Pedro Freixa (...)” 
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ANNEX: PERSONAL ADMINISTRATIU DE GAS REUSENSE. ANYS 1914-1920.15 

 

Noms dels perceptors Quantitat percebuda    Pessetes

Pau Freixa Martí   Administrador 4.500

Pere Pau Roig Boqué   Tenidor de Llibres 2.400

Josep Cervera Giménez   Auxiliar 1.499,88

Joan López Mas   Auxilar 1.499,88

Pere Aguadé Zamora   Auxiliar 1.499,88

Joan Chandon Camell   Auxiliar 1.200

Jaume Testany Inglés -9 mesos-   Auxiliar 900,00

Antoni Barrera Banús 840,00

Rosend Sans Llobet   Auxiliar 360,00

TOTAL 9 persones TOTAL   14.699,64

Noms dels perceptors Quantitat percebuda    Pessetes

Pau Freixa Martí   Administrador 4.500

Pere Pau Roig Boqué   Tenidor de Llibres 2.400

Josep Cervera Giménez   Auxiliar 1.499,88

Joan López Mas   Auxilar 1.499,88

Pere Aguadé Zamora   Auxiliar 1.499,88

Joan Chandon Camell   Auxiliar 1.320

Jaume Testany Inglés -9 mesos-   Auxiliar 1.320

Antoni Barrera Banús 960

Rosend Sans Llobet   Auxiliar 480

TOTAL 9 persones TOTAL   15.479,64

Noms dels perceptors Quantitat percebuda    Pessetes

Pau Freixa Martí   Administrador 4.500

Pere Pau Roig Boqué   Tenidor de Llibres 2.400

Josep Cervera Giménez   Auxiliar 1.499,88

Joan López Mas   Auxilar 1.499,88

Pere Aguadé Zamora   Auxiliar 1.499,88

Joan Chandon Camell   Auxiliar 1.320

Jaume Testany Inglés -9 1/2 mesos-   Auxiliar 1.045

Antoni Barrera Banús 520

Rosend Sans Llobet   Auxiliar 480

Josep Alcinellas Pellicer    Meritori 50

TOTAL 10 persones TOTAL   15.334,64

Any 1914: Relació de sous satisfets

Any 1915: Relació de sous satisfets

Any 1916: Relació de sous satisfets
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 AHT: Balanços anys 1914-1920. Declaració Balanços. Fons Delegació Hisenda Tarragona. 
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Noms dels perceptors Quantitat percebuda    Pessetes
Pau Freixa Martí   Administrador 4.500
Pere Pau Roig Boqué   Tenidor de Llibres 2.400
Josep Cervera Giménez   Auxiliar 1.499,88
Joan López Mas   Auxilar 1.499,88
Pere Aguadé Zamora   Auxiliar 1.499,88
Joan Chandon Camell   Auxiliar 1.320
Antoni Barrera Banús 1200
Rosend Sans Llobet   Auxiliar 720
Josep Alcinellas Pellicer    Meritori 300
Salvador Torrell Eulalia     Meritori 300

TOTAL 10 persones TOTAL   15.239,64

Noms dels perceptors Quantitat percebuda    Pessetes
Pau Freixa Martí   Administrador 4.500
Pere Pau Roig Boqué   Tenidor de Llibres 2.400
Josep Cervera Giménez    Auxiliar (10 mesos) 1.249,90
Josep Just Crivellé     Auxiliar (2 mesos)  249,98
Joan López Mas   Auxilar 1.499,88
Pere Aguadé Zamora   Auxiliar 1.499,88
Joan Chandon Camell   Auxiliar 1.320
Rosend Sans Llobet   Auxiliar 960
Josep Alcinellas Pellicer    Meritori 480
Salvador Torrell Eulalia     Meritori 480

TOTAL 10 persones TOTAL   15.239,64

Noms dels perceptors Quantitat percebuda    Pessetes
Pau Freixa Martí   Administrador 9.000
Pere Pau Roig Boqué   Tenidor de Llibres 3.750
Joan López Mas   Auxilar 2.090
Josep Just Crivellé     Auxiliar 1.775
Pere Aguadé Zamora   Auxiliar 1.775
Joan Chandon Camell   Auxiliar 1.575
Rosend Sans Llobet   Auxiliar (Va cessar el 30 de novembre) 1.225
Josep Alcinellas Pellicer    Auxiliar 930
Salvador Torrell Eulalia     Auxiliar 750
TOTAL 9 persones TOTAL   22.870

Noms dels perceptors Quantitat percebuda    Pessetes
Pau Freixa Martí   Administrador 9.000
Pere Pau Roig Boqué   Tenidor de Llibres 3.900
Joan López Mas   Auxilar 2.565
Josep Just Crivellé     Auxiliar 2.145
Pere Aguadé Zamora   Auxiliar 2.145
Joan Chandon Camell   Auxiliar 1.905
Josep Alcinellas Pellicer    Auxiliar 1.275
Salvador Torrell Eulalia    Auxiliar (Va cessar el 15 de març) 187,50
Josep M. Torrell Llaberia    Auxiliar 730
Josp Contijoch Esteve    Auxiliar  (de març a maig) 150
Cervantes Calleja Castillo    Auxiliar (des de juny) 425

TOTAL 11 persones TOTAL   24.427,50

Any 1918: Relació de sous satisfets

Any 1919: Relació de sous satisfets

Any 1920: Relació de sous satisfets

Any 1917: Relació de sous satisfets

 

Segons Albert Arnavat el 1921, Gas Reusense, ocupava a 46 obrers.16 
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 Aquests  11 perceptors de l’any 1920 de Gas Reusense era els personal de gestió de l’empresa, la resta de 
treballadors corresponien als de fàbrica i als dels serveis exteriors. ARNAVAT, Albert: L’impacte de la 
primera guerra mundial sobre l’economia reusenca... Pàg.: 136.  
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ANNEX: SERVEI ENLLUMENAT PÚBLIC A L’ANY 1920. 

“(...) BALANCE DE MARCHA CORRESPONDIENTE A UNA SEMANA CON LOS GASTOS 

Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, BAJO LA BASE 

DE 620 FAROLES DE VARIOS TIPOS, SEGÚN SOLICITA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

EN OFICIO DE 28 AGOSTO DE 1920.  

 Apagando a 11 noche como anteriormente, el término medio de su función 

durante un año, seria de 5 horas por días, aquellos que se apagan a las 11 h., y de 6 

horas día, aquello otros que siguen hasta la madrugada. 

 Antes de entrar en los productos, es precios determinar la cantidad de gas 

necesaria para el suministro, deduciéndose de ello la cantidad de carbón, base de 

los productos y subproductos derivados del mismo: 

  Entonces resulta: 

 460 mecheros n.º 0 a 50 litros hora.................................................. 23’00 m3 

   40          “        N.B.I. n.º 3 a 80 litros hora..........................................   3’20  “ 

 120 mecheros N.B.I. n.º 4   “ 100  “       “   ....................................... 12’00  “ 

    Metros cúbicos hora.    38,20  

Hasta las 11 noche, a razón de 5 horas: 38’20 x 5 = 191’00  m3 día. 

  Para aquellos que funcionan hasta la madrugada es como sigue: 

 202 mecheros n.º 0 a 50 litros hora.................................................. 10’10 m3 

    8          “        N.B.I. n.º 3 a 80 litros hora..........................................   0’64 “ 

  30 mecheros N.B.I. n.º 4   “ 100  “       “   ...........................................   3’00  “ 

    Metros cúbicos hora.    13’74 

   y 13’74 x 6 = 82’44 m3 

  Resulta en total 191’00 + 82’44 = 273’44 m3 día. 

  A esta cantidad de 273’44 hay que añadir las pérdidas en ramales de 

los faroles que corresponden, que apreciamos en 6 %. 

  Por lo tanto, 

    Pérdida = 6 x 273,44 = 16,40 m3 

               100  
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El gas total para asegurar el servicio será, pues, de: 

   Alumbrado ........................................................  273’44 

   Pérdidas.............................................................    16’40 

    Total gas para el servicio diario            289’84 m3 

Para la fabricación de este gas a razón de 275 m3 por tonelada resulta 

    289’84 = 1’054 toneladas día. 
      275 
y como se trata de una semana, según se ha dicho en el preámbulo, 

   1’054 x 7 = 7’378 toneladas carbón semana.  

 Con los datos que preceden puede desarrollarse ahora los productos y 

gastos del servicio de que se trata, como sigue: 

---------- PRODUCTOS ---------- 

460 faroles x 5 h. x 0’03   ptas   =  ptas 69’00 

  40 faroles x  5 h.  x 0’045   “    =   “   9’00 

  120 faroles x 5 h.  x 0’0525   “    =   “ 31’50 

 202 faroles x 6 h.  x 0’03   “    =   “ 36’36 

     8 faroles x 6 h.  x 0’045   “    =   “   2’16 

  30 faroles x 6 h.  x 0’0525   “    =   “   9’45 

   Importe por día  ptas 157’47 

  La semana: 

 157’47 x 7 = ............................................................ ptas 1102’29 

 Menos 40 % descuento ...........................................   “       440’91 

  Producto del alumbrado público por semana.     ptas    661’38 

---------- SUBPRODUCTOS ---------- 

COKE – En la destilación  del carbón se obtiene 45 % coke de dos clases, y como son 

7,378 las toneladas destiladas, resultan 3’320 las toneladas coke obtenido, de las 

que: 

15 % = 0’498 toneladas a ptas 50 ...............................................ptas    24’90 

85 % = 2’822         “        “    “    200..............................................   “  564’40 

ALQUITRÁN = 5 % de 7’378 = 0’368 tons. a ptas 200 ................    “    73’60 

             Ptas  662’90 
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Producto gas .............................................................................. ptas  661’38 

Subproductos..............................................................................  “                662’90 

    Importe total de los productos .......ptas           1324’28 

---------- GASTOS ---------- 

Carbón – 7’378 tons. a ptas 160 ..................................................... ptas 1180’48 

PERSONAL – Para realizar el servicio de que se trata se necesita personal en  

La sala de hornos para la destilación que sale a 8’90 ptas por tonelada destilada: 

7’378 tons. a ptas 8’90 ..................................................................   “      65’66 

y en el servicio de la ciudad 7 faroleros y 1 auxiliar que trabajan en la siguiente  

forma por semana: 

7 faroleros emplean 3 días completos en la limpieza, comprendido encender y  

apagar. Los otros 4 días emplean 2 horas por día para encender y apagar, más 

el auxiliar que emplea 7 días en encender. Resulta entonces: 

7 x 3 = ...................................................................................... 21 jornales. 

7 x 2 h. x 4 = 56 h. =  ................................................................   7           “ 

Auxiliar .....................................................................................   1            “ 

Empleados en cambiar, pintar y reparar faroles ......................   4           ”        

                    33 jornales. 

33 jornales a ptas 6’66 ............................................................. ptas 219’78 

Blusas, gorras, etc. por semana ...............................................   “      2’— 

Apagar 240 faroles a ptas 0’025 por farol y día: 

 240 faroles x 7 x 0’025 = ...............................................   “     42’— 

Reposición de 438 vidrios de varias clases (año 1919) a ptas 0’90 = ptas 394’20 

    394’20 = ................................................   “ 7’58 
       52 
Reposición de manguitos y tubos ........................................  ...........   “       15’--  

                  Ptas           1532’50 

---------- RESUMEN ---------- 

Importan los productos ........................................................................ ptas  1324’28 

    Id        los gastos ................................................................................ptas 1532’50 

     PÉRDIDA POR SEMANA          Ptas               208’22 
 

Reus 17 de Septiembre de 1920.   Por el GAS REUSENSE. Pedro Freixa (…)” 
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ANNEX: INFORME DE GAS REUSENSE SOBRE LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT A 

GAS A LA CIUTAT DE REUS EL 1928.17 

 

“(...) La acertada actitud de la Alcaldía desestimando las últimas peticiones 

del vecindario de algunas calles, para sustituir en ellas el alumbrado a gas por el 

eléctrico, nos induce a exponer a la consideración de V.S. un estudio comparado de 

los dos sistemas de alumbrado. 

Nuestro objeto es dar a conocer con toda exactitud el estado del alumbrado 

de nuestra ciudad, facilitando así la labor de la Alcaldía para resolver el dilema, 

frecuentemente planteado, de la elección de alumbrado en alguna calle cuyo 

vecindario pretenda modificar el que posee. 

Nos limitaremos a exponer tres puntos concretos: 

1º - El alumbrado eléctrico es en nuestra ciudad mucho más caro que el de 

gas, y el Excmo. Ayuntamiento se vería obligado a aumentar hasta el doble el 

capítulo del presupuesto de alumbrado, si pretendiese alumbrar eléctricamente 

toda la ciudad con la intensidad de iluminación actual. 

2º - La sociedad “Gas Reusense” nunca ha realizado el menor beneficio con 

el alumbrado público, ni tampoco pretende realizarlo en lo venidero. 

3º - Estudio comparado de un proyecto de alumbrado de una calle por los 

dos sistemas. Se ha elegido la de Monterols. 

1º - Lo que decide generalmente la elección del alumbrado en todas las 

poblaciones es el precio. Las ventajas que el alumbrado por gas presenta sobre el 

eléctrico muchas veces no son tenidas en cuenta, por parecer el primero mucho 

más caro que el segundo; en nuestra ciudad sucede todo lo contrario: el alumbrado 

eléctrico es aproximadamente 2 veces más caro que el del gas. La única dificultad 

que presenta la demostración de la afirmación anterior, es el de comparar focos 

cuyas unidades de medida no presentan un solo punto común; pero la comparación 
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 AHCR: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.  Proposta a l’Ajuntament de Reus, el 25 de juny de 
1928. 
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será posible valiéndonos de dos focos ideales de 100 bujías cada uno con el mismo 

consumo específico que los focos reales. 

La diferencia de precios no es la misma en las calles céntricas que en las de 

segundo orden. Empezaremos por estas por ser más notable la diferencia. 

Calles de segundo orden. El alumbrado a gas por pequeños focos se 

suministra en Reus mediante el mechero N.B.I. nº 2. Consume 60 litros por hora y 

da unas 70 bujías decimales. El precio por hora de alumbrado mediante un 

mechero de esta clase es de 0’015 ptas. 

 En las nuevas calles de esta categoría donde no hay gas, el alumbrado es 

eléctrico por medio de lámparas de 25 y 50 bujías. El consumo específico de estas 

lámparas es de 1’5 wats por bujía. 

 Con los precedentes datos es posible calcular el precio de 100 bujías/hora, o 

sea, idealmente, el importe del consumo en estas condiciones, de un foco de 100 

bujías de cada tipo: 

100 bujías/hora en mechero N.B.I. nº 2 cuestan   0’0214 ptas 

100 bujías/hora en lámpara Nitra de 75 wats cuestan  0’0525 ptas 

Es evidente que el alumbrado eléctrico de las calles de segundo orden le 

costaría al Ayuntamiento mucho más del doble de lo que le cuesta actualmente el 

alumbrado por gas, con el mismo número de bujías. 

Cabe suponer que muchas calles no se conformarían con las lámparas 

eléctricas de 50 bujías por su poca intensidad, y pedirían focos eléctricos de mayor 

potencia, lo que daría lugar a deducciones poco halagüeñas para el presupuesto. 

Tal resultado procede de que el Excmo. Ayuntamiento está pagando 

espléndidamente la energía eléctrica. Seguramente en pocas ciudades se paga tan 

cara. En cambio podemos afirmar que en ninguna ciudad se paga tan mal el 

servicio de alumbrado por gas. 

Calles céntricas. En las calles céntricas la diferencia de precio es menor a 

pesar de resultar aún más caro el alumbrado eléctrico. 
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 Existen en Reus pocos ejemplares de farol de gas moderno adecuado para 

estas calles. Únicamente podemos citar los de la plaza de Cataluña, que son del 

tipo invertido F.M. pentabecs de 265 bujías, consumen 250 litros /hora y el coste de 

una hora de alumbrado es de 0’06 ptas. 

 En el alumbrado eléctrico se ha adoptado la lámpara Nitra llamada de 1000 

bujías. Consume 650 wats/hora y su potencia real es de 650 bujías dando 

prácticamente un consumo específico de 1 watt por bujía. 

 La diferencia entre su potencia nominal, 1.000 bujías, y su potencia real, 650 

bujías, proviene de que es prácticamente imposible emplearlas sin pantalla a causa 

del gran brillo de su filamento, muy superior al que puede soportar el ojo humano 

sin sufrir molestia. Las diferentes pantallas empleadas llegan a absorber el 50 % del 

flujo luminoso producido. Situándonos en un justo término medio, adoptaremos un 

35 % como coeficiente de absorción, y estaremos mucho más cerca de la verdad 

que aceptando el rendimiento que se le atribuye en las contratas de alumbrado 

eléctrico, en que se prescinde de la influencia de la pantalla como si no tuviera 

importancia. 

 Repitiendo las consideraciones hechas para focos de poca intensidad, se 

llega al siguiente resultado comparativo: 

 100 bujías/hora en mechero F.M. pentabecs cuestan  0’0226 ptas. 

 100 bujías/hora en lámpara Nitra de 650 watts cuestan 0’035  ptas. 

 A pesar de que el resultado es ya más racional, todavía resulta el alumbrado 

eléctrico un 60 % más caro que el alumbrado a gas.  

 La diferencia en el precio del alumbrado eléctrico con lámparas grandes y 

pequeñas es debida a que las lámparas Nitra de gran potencia se acercan mucho al 

consumo específico de medio watt por bujías, y, en cambio, las lámparas pequeñas 

consumen un watt y medio por bujía. 

 Para resumir todo lo expuesto nos valdremos de una consideración poco 

exacta pero suficiente para dar una idea de proporción. El alumbrado eléctrico 

completo de 6 calles, 1 plaza y algunos focos auxiliares del alumbrado a gas, le 
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cuestan al Ayuntamiento alrededor de 20 mil pesetas anuales. El alumbrado de casi 

toda la población por medio del gas, solo importa anualmente 30 mil pesetas. 

Creemos que esta comparación no necesita comentarios. 

2º - A la sociedad “Gas Reusense” no le produce beneficio alguno el servicio 

de alumbrado público, sin que por ello se crea perjudicada en lo más mínimo. 

Considera este servicio como un beneficio para la ciudad, que le corresponde 

prestar indiscutiblemente por no existir en la localidad otra fábrica de  gas. 

 Para hacerse cargo de lo expuesto, basta comparar las condiciones en que 

presta el servicio la Catalana de Gas en Barcelona y esta Sociedad en Reus. 

 Creemos inútil insistir en que una fábrica grande puede dar el gas a un 

precio más reducido que una fábrica pequeña, y que, por lo tanto, parece lógico 

que el “Gas Reusense” tuviera derecho a cobrar al Ayuntamiento de Reus precios 

superiores a los que cobra la Catalana al Ayuntamiento de Barcelona. En este 

punto la realidad no está de acuerdo con la lógica. La Catalana cobra el gas para el 

alumbrado público un 50 % más caro de lo que lo cobra el “Gas Reusense”. En 

Barcelona en el último contrato se estipuló que el precio del gas sería de 0’30 ptas 

metro cúbico, siendo a cargo del Ayuntamiento la compra de material, 

conservación, limpieza y servicio de encender. La sociedad “Gas Reusense” 

suministra el gas a su Ayuntamiento a precios que varían según la potencia de 

cada farol, entre 0’20 ptas y 0’25 ptas. Todos los gastos anteriormente expuestos 

corren en absoluto a cargo de la fábrica. Descontados estos, el precio medio del 

gas no llega a 0’20 ptas. De aquí puede llegarse únicamente a dos conclusiones: la 

Catalana realiza un enorme beneficio con el alumbrado público o la fábrica de Reus 

pierde dinero en el mismo. Nosotros podemos afirmar lo segundo, pero preferimos 

no hacerlo y limitarnos a dar a conocer todos estos datos para que, si llega el caso, 

los tenga en cuenta V.S. 

 Lo que en realidad lamenta esta Sociedad no es el perjuicio que pueda 

resultarle anualmente del alumbrado público, sino la imposibilidad en que se 

encuentra de mejorarlo, viéndose obligada a emplear material procedente del siglo 
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XIX, al que además de la inferioridad natural en que se encuentra respecto al 

material de alumbrado moderno, hay que añadir el desgaste por el uso y las 

continuas reparaciones, que han convertido muchos faroles en un ruinoso recuerdo 

de lo que fueron. Creemos sinceramente que nuestro empeño desinteresado de que 

Reus esté iluminado por el gas, resulta actualmente perjudicial para la estética de 

la ciudad a causa del mal estado del material. 

 Si se hiciera el cambio total de alumbrado suprimiendo el gas y adaptando la 

electricidad, a juzgar por lo que se ha hecho hasta la fecha, instalaríanse en cada 

calle focos de una potencia diez veces superior a la que tienen los actuales faroles 

de gas, compraríase material moderno y la ciudad tendría un alumbrado potente; 

pero, en realidad, todo eso puede lograrse con ventaja en la perfección del 

alumbrado y a mitad de precio, continuando con el empleo del gas, cambiando 

completamente el material y aumentando algunas calles la potencia de los focos. 

Nosotros no podemos desarrollar este plan sin que el precio del gas sufra un 

pequeño aumento, aunque sea solamente por un cierto número de años que nos 

permita amortizar el gasto hecho. 

3º - En Reus se tiene una idea equivocada de la potencia luminosa que 

corresponde al gas y de la que corresponde a la electricidad. Se cree que es 

imposible iluminar intensamente una vía pública por medio del gas, y hay que 

reconocer que esta errónea opinión es muy digna de respecto, pues el que carece 

de medios para informarse debidamente, sólo puede juzgar por lo que ve, y lo que 

se ha visto hasta ahora es que en calles que se iluminaban con faroles de gas de 70 

bujías, que, además de la poca potencia, tenían un aspecto deplorable a causa de 

sus muchos años de servicio, cuando se ha decidido mejorar el alumbrado, no se ha 

substituido por lámparas eléctricas de 70 bujías, sino que se han instalado focos 

eléctricos de 1.000. 

 Del aumento de alumbrado el público enseguida se da cuenta, pero 

ignorando las potencias luminosas de los faroles antiguos y de las lámparas que los 
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han substituido, como también el gasto diario de unos y otras, saca la 

consecuencia de que el gas es impotente para el alumbrado moderno. 

 Estudiando el alumbrado de una calle, es fácil convencerse de que el gas es 

más cómodo para la vista que la electricidad, y que, además, en nuestra ciudad es 

más barato. 

 Obsérvese el alumbrado público a las diez menos cuarto de la noche, hora en 

que actúa por su propios medios, pues en horas anteriores esta ayudado por la luz 

que reflejan los escaparates luminosos. Una visita a la plaza de Cataluña podrá 

convencer de que con modestos faroles modernos de gas de 250 litros puede verse 

perfectamente iluminada la superficie del suelo, y si se contempla el farol no se 

experimenta la menor molestia por ser tolerable su brillo. En cambio observando el 

alumbrado de la calle de Monterols, veremos espacios iluminados excesivamente y 

otros en que apenas se puede distinguir el rostro de los transeúntes. Y si desde 

cualquier punto de la calle levantamos la vista, nos encontraremos inevitablemente 

con una lámpara que casi nos ciega a pesar de estar cubierta con una pantalla, lo 

que prueba que el alumbrado eléctrico no ha llegado aun a dar la comodidad del 

alumbrado a gas. 

 Únicamente por el menor precio de la electricidad sobre el gas muchas 

capitales se alumbran con electricidad; pero en nuestra ciudad ya hemos dicho que 

sucede todo lo contrario. 

 En los croquis que acompañamos pueden observarse las curvas de igual 

iluminación correspondientes a los dos alumbrados. En el eléctrico pueden verse 

perfectamente las zonas de oscuridad especialmente entre la primera y segunda 

lámpara del norte de la calle – la de Monterols -. Las curvas de igual iluminación en 

esta zona corresponden a la iluminación de 1 bujía situada a 1 metro, que para una 

calle secundaria es suficiente, pero no lo es para la calle de Monterols. 

 En el proyecto de alumbrado a gas se han supuesto 11 focos que 

corresponden aproximadamente a una potencia de 2915 bujías, y la iluminación en 
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cualquier punto no es inferior a la de 5 bujías situadas a 1 metro, según puede 

apreciarse por dichas curvas. 

 La comparación económica también es favorable al alumbrado por gas 

según puede verse: 

4 lámparas de 1.000 bujías nominales, 650 efectivas, de 650 watts/hora = 2.600 

watts a 0’35 ptas =         0’91 ptas/hora 

11 faroles de gas invertido de 265 bujías a 0’06 ptas =   0’66  “       “ 

     Economía por hora   0’25 ptas 

 La duración del alumbrado es por término medio 4 horas diarias; de modo 

que con una iluminación muy superior se economiza 1 pta diaria. 

 El número de bujías eléctricas es de 2.600 y el de bujías a gas 2.915. Como se 

ve, es algo superior. 

 En realidad, alumbrando por gas no se necesitarían tantas bujías; pues la 

mejor distribución de la luz, permitiría reducir el número de faroles y llevar la 

economía más lejos. 

 Con gran complacencia hemos tenido el honor de someter al superior 

criterio de V.S. las precedentes consideraciones (...)” 
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ANNEX: BASES DE LA CONTRACTA ENTRE L’AJUNTAMENT DE REUS I GAS 

REUSENSE A L’ANY 1932.18 

 

“(...) La Comissió de Foment, atenent a la necessitat d’unificar els preus de 

l’enllumenat públic, posant fi a la multiplicitat que ha regit fins a la data i al mateix 

temps millorar l’estat actual dintre una base econòmica possible, ha gestionat amb 

la Companyia del Gas, formular unes condicions de conveni factible entre 

l’Ajuntament i la Societat, quin resultant, després d’un detingut estudi, és el 

següent projecte: Primera = Gas Reusense, subministrarà el gas que la Corporació 

Municipal necessita per l’enllumenat públic, al preu de 0’19 pessetes metre cúbic, 

fins a la quantitat de 215.000 metres cúbics, acceptant que aquesta quantitat no 

podrà ésser rebassada amb la instal·lació actual, ampliada amb l’acabament del 

tomb de ravals i carrer de St. Joan. Tot el gas que excedeixi d’aquesta quantitat, 

per haver ampliat el nombre de fanals, serà comptat a 0’24 pessetes metre cúbic = 

Segona = L’Ajuntament abonarà a Gas Reusense la quantitat de 18.000 pessetes 

anyals per a sosteniment del Cos de fanalers, que constarà com a mínim de set 

places = Tercera = La Societat s’obliga a fer gratuïtament els serveis de canviar 

camisetes i tubs de metxers. El servei de matinada, que avui es fa automàticament, 

la fàbrica renúncia a amortitzar-ho a benefici de l’Ajuntament. Aquest servei era 

fet abans pels vigilants, que importava 3.300 pessetes anyals. = Gratuïtament es 

faran també els treballs de lampisteria (...). Ara bé, el material d’enllumenat públic 

que sofreixi desperfectes per causes naturals, no hi ha responsabilitat a demanar, 

com per exemple, els que són conseqüència de pedregades, nevades, vent, 

terratrèmols i altres causes de força major, etc; aleshores aniran a càrrec de Gas 

Reusense = En quan a desperfectes ocasionat per actituds, que sempre suposen un 

responsable, aniran a càrrec de l’Ajuntament, per disposar dels mitjans per fer-se 

indemnitzar i respectar. Las fractures que presenti Gas Reusense, li seran abonades 

en compte, i l’Ajuntament procedirà a fer-se indemnitzar pel causant de l’accident. 

                                                 
18

 AHCR: Actes Municipals 1932. 21 de juliol.  Folis 266-2568. 



Annexos  Pàgina 1195 

 

Gas Reusense farà sempre les primeres gestions i solament en els casos en que 

aquestes fracassin, presentarà factura a l’Ajuntament = Quarta = Per ampliar el 

nombre de fanals o canviar els actuals per altres de tipus distint, serà indispensable 

l’ordre escrita de l’Ajuntament = Quinta = L’Ajuntament es reserva el dret de 

augmentar o disminuir la quantitat d’enllumenat públic, adoptant la disposició dels 

preus de la condició primera. = Sisena = Per a facilitar el control i les possibles 

reclamacions, Gas Reusense s’obliga a procedir a la numeració dels fanals = Setena 

= La present contracta no obliga a cap de les parts contractants per un plac 

determinat. Continuarà indefinidament fins que una de les parts demani la seva 

revisió, o el doni per acabat. En aquest últim cas s’obliga a avisar a l’altre part sis 

mesos a l’avançat = Octava = Dita Societat procurarà, també que el poder calorífic 

del gas no sigui mai inferior a 3.500 calories per metre cúbic, amb l’avinentesa, que 

la temperatura, estigui a 0º i 760 m/m de pressió. Tal es el projecte de conveni que 

sotmet dita Comissió de Foment a l’aprovació de V. S. si ho creu encertat = Reus, 26 

de Juliol de 1932 = (...)” 
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ANNEX: ESTAT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A GAS A L’ANY 1932.19 

 

Carrers 

nit matin. nit matin. nit matin. nit matin. nit matin. nit matin.

Ravals 38 14 15 8

Avinguda 14 d'Abril 1 5

      "       Ignasi Iglèsies 7 5

Abadia 1 2

Águila i Estrella 2 1

Aigua - nova 2

Alcalde Sardá 2 2

Aleus 1 1

Alt del Carme 3 1

  "  de S. Josep 1

  "  de S. Pere 1 2

  "  de S. Salvador 1 1

Angel de la Guarda 1

Baiges 1

Baix del Carme 3 2

  "    de S. Josep 2 2

  "    de S. Joan 1 1

  "    de S. Pere 2 1

  "    de S. Miquel  3

Barcelona 1

Barceloneta 1

Barreras 3 2

Bartrina 1 1

Bisbe Grau 2 1

Boule 1 1

Cami de Misericordia 4 4

   "    de Riudoms 2 4

Camí de Salou 3 5

  "     de Valls 1 3

Campanaret 1

Campomanes 1

Canal 1

Carniceries Velles 1

Casals 2

Castelar 10 2

Castellvell 1 5

Castell 1

Cervantes 4 2 1

Closa Freixa 1

   "     Mestres 1 1

   "     Torroja 1

Colon 1

Concepció 1 1

Corredor de les Basses 2 1

     "       de Boix 1

     "       del Gasómetre 1 2

     "       de l'Hospital 1

Fanals instal·lats actualment, classificats per metxers

NBI n. 2 NBI n. 3 NBI n. 4 FM n. 3 FM n. 5 FM n. 7
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Carrers 

nit matin. nit matin. nit matin. nit matin. nit matin. nit matin.

     "       de Misericordia 1 2

     "       de Nolla 1

     "       de la Sang 1 1

Creu Vermella 6 3

Doctor Robert 4 7

Donotea 1 1

Ensenyança 1

Estanislau Figueres 3 3

Font 1 1

Fortuna 6 4

Fortuny 1

Frederic Soler 2 2

Galanes 1 1

Galera 2

Galio 1 1

Galofre 2 1

Girada 2

Gornals 2 2

Güell i Mercader 1 3

Joan Martell 2 5

Josep A. Clave 3 4

Josep Sardá 3 1

Jovellanos 1

Juliá Nogués 4 2

Major 1

Mar 1 2

Marti Napolitá 1 1

Metge Fortuny 1

Miramar 2

Miró 2

Montserrat 1 1

Morlius 1

Muralla 2

Nova de Misericordia 2 2

  "     de S. Josep 1

  "     de S. Francesc 3 2

Orient 1

Palo Santo 2 2

Pamies 1 1

Passeig de Briansó 1 2

Passeig de Mata 5

     "       de Sunyer 1 1 9

Peixeteries 1 1

Perla 1 1

Plaça de les Basses 1 1

   "     de Catalunya 5 3 2

   "     del Castell 1

   "     de la Farinera 1

   "     de la Llibertat 2 1 2

   "     de Prim 14 1 20 1 4

NBI n. 2 NBI n. 3 FM n. 5 FM n. 7NBI n. 4 FM n. 3
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Carrers 

nit matin. nit matin. nit matin. nit matin. nit matin. nit matin.

   "     de la República 16 4

   "     de la Sang 1

   "     de Santiago Russinyol 1

   "     de S. Francesc  2 1

   "     de S. Pere 1 1

Prat de la Riba 5 5

Primer d'Octubre 1 1

Prosper Bofarull 3

Pujol 2

Puvill Oriol 1

Racona 1

Rambla de Gasómetre 1

    "       de Mazzini 5 3

    "       de Miró 6 3

Raseta de Salas 2 3

    "      de la Selva 2 2

República 1 1

Roig 1 1

Rosich 1

Sant Antoni 2 1

S. Benet 1

Sant Bernat Calbó 1

  "     Blai 1 1

  "     S. Carles i S. Josep 3 1

  "     Celestí 1 1

  "     Elies 1 2

  "     Esteve 2

  "     Ferrán 1

  "     Francesc 1 2

  "     Francesc de Paula 1

  "     Francesc Javier 1

  "     Gaieta 1 1

  "     Joaquim 1

  "     Joan 15 6 1 1 4

  "     Jordi 1

  "     Llibori 1

  "     Llorenç 4 3

  "     Lluis 4 1

  "     Magi 1 4

  "     Magi i Alegre 1

  "     Miquel 4 1

  "     Pau 1 1

  "     Pau i S. Blai 1

  "     Pancràs 1 1

  "     Pere Apostol 2

  "     Roc 2 1

  "     Sebastia 1

  "     Serapi 1 1

  "     Tomàs 1 3

  "     Vicenç 2 2

NBI n. 2 NBI n. 3 NBI n. 4 FM n. 3 FM n. 5 FM n. 7
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Carrers 

nit matin. nit matin. nit matin. nit matin. nit matin. nit matin.

Santa Anna 1 4

   "     Clara 1

   "     Elena 1 1

   "     Eulallia 2 2

   "     Magdalena 1

   "     Paula 1

   "     Teresa 1 2

Sardá 7 6

Selva 1

Sol 2 2

Sol i Ortega 4 4

Tivoli 1

Travessia 1ª S. Joan 1

    "         2ª      " 1

    "         3ª      " 1

    "         S. Antoni 1

    "         Sardá 2 1

    "         Fortuna 1

Vallroquetes 1 1

Victoria 2 2

Vidal 1 1

Vilá 1 1

152 186 15 6 100 70 41 27 56 13 3 6

Enllumenat extraordinari

d'estiu

Passeig de Mata 12

     "      de Sunyer 6

   Totals      152 186 15 6 118 70 41 27 56 13 3 6

RESUM

N.B.I. núm. 2 338 fanals

N.B.I. núm. 3    21 fanals

N.B.I. núm. 4 188 fanals

F.M. núm. 3   68 fanals

F.M. núm. 5   69 fanals

F.M. núm. 7     9 fanals

FM n. 5 FM n. 7NBI n. 2 NBI n. 3 NBI n. 4 FM n. 3

Total instal·lats. 693 fanals  
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ANNEX: CONTRACTA ENTRE GAS REUSENSE I EL PRIMER AJUNTAMENT 

FRANQUISTA A L’ANY 1939. 

 

El 7 de setembre de 1939, després de restituir-ne a la Junta de Govern de la 

societat de Gas Reusense, es va celebrar una nova contracta entre l’Ajuntament i 

aquesta:20  

“(...) el Sr. Alcalde accidental D. Enrique Aguadé Parés, obrando en nombre y 

representación de la Comisión Gestora Provisional de esta Ciudad, y D. Pablo Casas 

Vidiella, Presidente de la Junta de Gobierno de la Sociedad Local “Gas Reusense” 

otorgan el presente contrato de conformidad a las cláusulas siguientes y en 

cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Gestora de este Municipio en 

sesión celebrada el día diez y siete de Agosto próximo pasado. 

 Primero: La Sociedad “Gas Reusense” suministrará al Excmo. Ayuntamiento 

de esta Ciudad o al Organismo que desempeñe las funciones de éste, el gas de 

alumbrado necesario para el alumbrado público de la Plaza de la Constitución, 

Plaza Prim, Plaza de Cataluña, Avenida del Generalísimo y los Arrabales de la 

Ciudad y para el alumbrado y calefacción de las Dependencias Municipales en los 

puntos donde tiene instalada o instale en lo sucesivo su red de distribución. 

 El gas de alumbrado consumido en estos servicios se determinará: 

 En cuanto al alumbrado público por el producto del consumo tipo en litros – 

hora que tiene señalada la clase de mechero que contenga cada farol, por el 

número de horas de cada día durante los cuales estén encendidos. 

 En cuanto a las Dependencias Municipales, por las indicaciones de los 

respectivos contadores que tendrán instalado cada una de ellas. 

 Segundo: El Excmo. Ayuntamiento verterá en la fábrica de la Sociedad el gas 

metano que se produzca en la depuradora de aguas residuales de ésta. 

 Se determinará el gas recibido por las indicaciones del contador instalado 

para este control en la fábrica de la Sociedad, sobre el cual el Ayuntamiento podrá 

                                                 
20

 AHCR: Enllumenat públic, 1948.  
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verificar las comparaciones y tomar las medidas de seguridad necesarias para 

garantizar su perfecto funcionamiento. 

 Tercero: Cada fin de mes se verificará una liquidación entre el gas de 

alumbrado consumido y el gas metano recibido, y el exceso de consumo  se 

facturará y el Ayuntamiento pagará a la Sociedad, al precio que ésta facture a sus 

abonados. Cuando la Sociedad varíe el precio a sus abonados vendrá obligada a 

comunicarlo por escrito al Ayuntamiento y el nuevo precio será aplicado al exceso 

de consumo a partir del mes siguiente a la fecha de la comunicación, 

 Si el volumen de gas metano recibido en la fábrica, algún mes excediera del 

volumen de gas de alumbrado suministrado, esta diferencia quedará pendiente y 

se sumará al gas metano recibido durante el mes siguiente. 

 Cuarto: Para el servicio de alumbrado público la Sociedad facilitará el 

material destinado a este servicio, que actualmente posee, instalado o en depósito, 

y en el estado en que se encuentre, el cual continuará de propiedad de la Sociedad, 

pero su reparación y sustitución cuando fuere necesario, así como la conservación 

para el perfecto funcionamiento, serán realizados y mantenido por el 

Ayuntamiento. Asimismo correrá de cuenta del Ayuntamiento el servicio de 

encendido, apagado y limpieza de los faroles. 

 Quinto: La Sociedad podrá exigir en cualquier momento que el gas metano 

que recibe del Ayuntamiento sea lavado por cuenta de este antes de verterse en su 

fábrica y suspender la recepción si el tiempo y la experiencia demostrasen que de 

esta recepción resultare alguna dificultad para el perfecto funcionamiento de la 

Industria. Sobre éste último extremo resolverán los técnicos del Ayuntamiento y de 

la Sociedad, a los cuales y con el indicado fin, se les reserva el derecho de entrada 

en el local y examen del funcionamiento de la Depuradora. 

 Sexto: La Sociedad se reserva el derecho de sustituir el alumbrado público 

que se realice con gas, por alumbrado eléctrico. En este caso el volumen del 

metano deducirá de la suma del número de metros de gas subvenido a el número 

de kilovatios de electricidad suministrados, en la misma forma establecida para 
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mientras se suministre solamente gas y por los kilovatios de electricidad de exceso, 

se aplicará el mismo precio que apliquen las demás entidades suministradoras de 

la localidad. 

 Séptimo: Este contrato tendrá una vigencia ilimitada, pero cualquiera de las 

dos partes podrá rescindirlo avisando a la otra con 6 meses de anticipación. (...)” 
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ANNEX: CONTRACTA  D’ARRENDAMENT DE LA FÀBRICA DE GAS A  

CARBONES DEL CADÍ, SA. ANY 1942. 

 

“(…) Reunidas las Sociedades Gas Reusense y Transportes del Cadí S.A. 

representadas por D. Pablo Casas Vidiella Presidente de la Junta de Gobierno, y por 

D. Ernesto Giró Minguella, Consejero Delegado, respectivamente, convienen el 

presente Contrato de arrendamiento, mediante los pactos y condiciones siguientes:  

1º La Sociedad Gas Reusense arrienda a Transportes del Cadí S.A. la fábrica que 

para la producción y suministro de gas de alumbrado y calefacción, tiene 

establecida en esta Ciudad, Rambla de Aragón nº 1 con todas sus instalaciones,  y 

dependencias, excluidas las que luego se consignarán, red de distribución, etc. etc. 

según inventario suscrito por ambas partes se unirá en este Concreto. 

2º El plazo se fija en tres años y seis meses a partir del día 1º Enero 1943 para 

expirar a treinta de Junio de 1946. Durante el tiempo que medie entre la firma de 

este Contrato y la señalada para el comienzo de su vigencia, el Arrendatario podrá 

realizar en la fábrica arrendada, las obras, que sin alterar su forma y estructura 

actual, sean necesarias para ponerla en estado de prestar el servicio a que está 

destinada. 

3º Se estipula como precio de arrendamiento la cantidad de Ciento veinticinco mil 

pesetas (125.000 pesetas) anuales pagaderas por trimestre anticipado en el 

domicilio del arrendador. 

4º Se obliga el Arrendatario a traspasar o transferir todos los derechos y 

obligaciones derivadas de este Contrato, a la Sociedad Carbones del Cadí S.A. tan 

pronto como se constituya. Transportes del Cadí S.A. se compromete a que las 

sociedades Gas Heaurano S.A. y Giró S.A. garantiza el cumplimiento de este 

Contrato por parte del Arrendatario, mientras no se efectúe el traspaso 

anteriormente expresado. Las sociedades garantizantes habrán de suscribir con tal 

carácter este Contrato. 
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A parte de la obligación que contrae, queda prohibido al arrendatario, el 

subarriendo así como la cesión, traspaso o transferencia de los derechos y 

obligaciones derivadas de este arrendamiento. 

5º Transportes del Cadí S.A. no podrá introducir alteraciones ni transformaciones 

en la fábrica, dependencias ni instalaciones, sin obtener previamente la 

conformidad del Arrendador, solicitada y dada por escrito. 

Todas las obras, instalaciones y mejoras que Transportes del Cadí S.A. realice en la 

cosa arrendada quedarán, al expirar el Contrato, a beneficio del arrendador. 

Quedan exceptuadas aquellas obras e instalaciones, que desde luego, quedan 

autorizadas, destinadas a la obtención y explotación de los subproductos de la 

fabricación de gas, que podrán ser retirados por Arrendatario, si el Arrendador no 

le interesa adquirirlas, mediante el pago de su valor. 

6º A los efectos procedentes se hace constar que en la fábrica existen los hornos 

siguientes: 

A) Cuatro horizontales de ocho retortas cada uno. 

B) Dos ídem de seis ídem. ídem. 

C) Una batería de hornos verticales continuos sistema Glover West, compuesto 

de cinco retortas. 

Los hornos referidos en los apartados A y B exigen una importante reparación a 

causa de estar averiados por la acción de los bombardeos sufridos durante la 

guerra de liberación. Su reparación hasta dejarlos aptos para prestar servicios, 

podrá realizarla el Arrendatario a su costa, aprovechando los materiales existentes. 

La número 3 de las retortas de la batería descrita en el apartado C) será reparada 

para ser puesta  en servicio, también a su costa por el Arrendatario. Las 

reparaciones que exijan las cuatro retortas restantes de la batería, correrán 

asimismo a cargo del Arrendatario, cuando la causa originaria sea debida a 

accidente, pero no cuando la necesidad de la reparación fuese debida al desgaste 

normal producido por el uso. 
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7º El Arrendatario viene obligado, al expirar este Contrato a devolver la cosa 

arrendada en el estado en que se encuentra actualmente, y la batería de hornos 

verticales, en el de prestar el servicio a que están destinados. 

8º El Arrendatario solo podrá destinar la fábrica a la obtención de gas y 

subproductos del mismo. 

9º El Arrendatario también se obliga a pintar con minio, una vez todos los 

gasómetros. 

10º Se estipula que todos los impuestos, contribuciones, arbitrios y cargas que 

graven la explotación del negocio correrán a cargo de Transportes del Cadí S.A. y 

de Gas Reusense los que pesen sobre el Capital, Timbre de Negociación de 

Acciones, Contribución Territorial, Jornales o Haberes que perciba el Personal 

jubilado, Viudedades, Pensiones y en general todos aquellos gastos que pesan 

sobre la Sociedad, por el solo hecho de su existencia, independientemente de la 

explotación del negocio social. 

Como complemento de lo estipulado en este pacto, se formulará una relación de 

los pagos que corran a cargo de cada uno de las partes contratantes, la cual tendrá 

carácter enumerativo, pero no limitativo, cuya relación se unirá como anejo a este 

Contrato. 

11º Todo el personal activo que Gas Reusense tenía empleado al suspender el 

funcionamiento de su Fábrica y que se detallará en Nómina que suscrita por las 

partes, se unirá a este Contrato, será admitido por Transportes del Cadí S.A. la cual 

respetará y mantendrá los sueldos jornales y gratificaciones que percibía, así como 

las categorías adquiridas. 

Se exceptúa de la obligación consignada en el párrafo precedente el cargo de 

Administrador, respeto del cual, Transportes del Cadí S.A. se reserva el derecho de 

designar persona que sustituya al actual en el desempeño de sus funciones. 

El Arrendador declinar toda responsabilidad respecto al Personal de cualquier 

clase, que al Arrendatario contrate, a parte del transferido. No directa ni 

indirectamente Gas Reusense asume responsabilidad alguna en todo cuanto al 
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mismo se refiera en materia de admisión, retribución o despido, consignándose 

expresamente que solo Transportes del Cadí S.A. asumió respecto a dicho personal 

la calidad de Patrono o Empresa a los efectos de las disposiciones legales vigentes 

en materia de Trabajo, y se obliga a cumplir estrictamente, así como las de 

carácter social y en consecuencia el Arrendatario deberá satisfacer cuantas 

indemnizaciones por despido o por cualquier  otra causa pudiesen ser declaradas 

por las Funcionarios u organismos competentes. 

12º Gas Reusense se obligó a completar la personalidad jurídica del Arrendatario y 

a facilitar de la práctica de las gestiones que por su naturaleza, las disposiciones 

legales exijan que sea el Arrendador o Propietario quien las practique.  

13º Gas Reusense traspasa, cede y transfiere a Transportes del Cadí S. A. mientras 

este vigente este Contrato, el cupo de carbón que oficialmente tiene asignado. 

14º Los planos de la fábrica así como los de la red de distribución, serán exhibidos 

por el Arrendador, en su oficina, al Arrendatario, siempre que a este le interese 

consultarlos. 

15º Transportes del Cadí S. A. se obliga a cumplir estrictamente los Contratos que 

Gas Reusense tiene estipulados con el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad y 

Compañía del Norte, para el servicio de alumbrado público y Apartadero 

respectivamente, y con Riegos y Fuerzas del Ebro S.A. por uso del apartadero f. c. y 

suministro de agua. 

16º En los edificios comprendidos en el arrendamiento, Gas Reusense se reservó 

para su uso exclusivo, el salón en que se celebra sus Juntas Generales, situado en el 

primer piso del edificio destinado a Oficinas y el Despacho utilizado por la 

Administración, que lo está en la planta baja del mismo. 

17º Queda prohibido al Arrendatario extraer de la fábrica materiales 

inventariados, existentes al entrar en vigor este Contrato, sin la autorización 

expresa del Arrendador. 
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18º Cualquiera de las dos partes contratantes podrá exigir a la otra, la elevación de 

este documento ó Escritura Pública corriendo los gastos que ocasione a cargo de lo 

que lo solicite. 

19º Toda divergencia que surja durante la vigencia de este Contrato o con motivo 

del mismo, después de su expiración, será sometido a decisión de amigables ------, 

por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

20º Se someten las partes expresamente a la jurisdicción de los Juzgados de esta 

Ciudad. 

Y para que conste firman este documento por duplicado en la Ciudad de Reus, a 

veintiséis de Octubre de mil novecientos cuarenta y dos. 

Por el Arrendador = Pablo Casas Vidiella = rubricado  

Por el Arrendatario = Transportes del Cadí S.A. Ernesto Giró = rubricado = Consejero 

Delegado 

En la garantía = Sociedad Anónima Giró = Pedro Giró = gerente = rubricado = Gas 

Heaurano S. A = D. Martí = rubricado  

 

El Consejo por unanimidad aprueba el contrato en todas sus partes. (...)” 
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ANNEX: QUESTIONARI SOL·LICITAT AL DIRECTOR DEL  LABORATORI 

DE LA FÀBRICA DE CATALANA DE GAS I ELECTRICITAT PER  

CARBONES DEL CADÍ A L’ANY 1944.21 

 

“(…) 1º Hornos = ¿Puede ser la destilación de madera destructiva para los hornos? 

= Debemos considerar en primer lugar si la presencia de madera, cáscara, orujo 

etc., en contacto con el refractario, puede causar obstrucción alguna en el material.  

La carbonización de las materias vegetales se efectúa de una manera completa, 

análoga a la de los carbones minerales, o sea, que se verifica un desmoronamiento 

del edificio molecular, con producción, en primer lugar, de hidrocarburos gaseosos 

y líquidos que no ejercen acción alguna sobre el material del recipiente de 

destilación. 

La destrucción del material refractario, si la hay, es debida principalmente a la 

impregnación de los poros del mismo por carburo que se forma paulatinamente 

por descomposición de los hidrocarburos en contacto con los materiales 

incandescentes. Este fenómeno no es independiente de la clase de material 

destilado pues se presenta también en la hulla, petróleo, etc.  

La destrucción más considerable del material refractario la produce la presencia de 

azufre, que se combina con el hierro y el aluminio del refractario, causando una 

disgregación profunda del material, que queda en un estado sumamente friable y 

quebradizo. Este fenómeno se presenta en la destilación de lignitos del país, cuyo 

contenido en azufre es del 7 al 14 %. 

Podría también temerse la acción de las cenizas vegetales, muy alcalinas, sobres 

los silicatos y aluminatos del refractario, pero conduciendo la destilación 

normalmente de manera que se evite las entradas de aire, que podrían ocasionar 

focos de combustión en la masa de carbón con producción de cenizas fundidas en 

contacto con las bases de la cámara de destilación, se evita esta causa de 

destrucción. 

                                                 
21

 AGN: Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1945. Actes de 29 de desembre de 1944 i 16 de gener de 1945.  
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2º Barriletes, Columnas, Montantes y Colectores. ¿Qué acción destructiva puede 

ocasionarse en estos aparatos por la destilación de madera?. 

Además de los productos normales de destilación, los cuerpos vegetales dan 

vapores ácidos, en contraposición de la hulla que los da alcalinos. La cantidad de 

vapores ácidos es muy variable, pues depende en primer lugar, de la cantidad 

relativa de celulosa (…), así como también, depende de la temperatura, velocidad 

de destilación, presencia de vapor de agua, etc. 

Tomando el caso más favorable para la formación de ácido acético, o sea, la 

destilación de orujo o cáscaras de semillas duras (como oliva, almendra, avellana, 

albaricoque, etc.) la cantidad de acético puede llegar a ser de un 5 % en peso del 

natural destilado considerado seco. Ahora bien; los vapores del ácido están muy 

diluidos pues también es proporcional la destilación de gases y producción de vapor 

de agua y alquitrán, cuya condensación se verifica al mismo tiempo. En las partes 

calientes de los aparatos, o sean barriletes y columnas, la condensación es escasa 

y, si la hay, está formada principalmente por el alquitrán, más pesado, cuya acción 

protectora contra la corrosión es bien sabida. 

Además y por regla general, en la construcción de estos elementos domina la 

fundición de hierro que resiste muy bien a la corrosión ácida. 

3º Refrigerantes, Conducciones de aguas y Decantación. ¿Que aumento de la 

corrosión puede ocasionarse en estos aparatos?  

La condensación de los vapores de la destilación de madera produce dos cuerpos: 

el alquitrán y las aguas ácidas piroleñosas. El alquitrán, fundamentalmente, se 

puede considerar semejante a la destilación de los carbones, pues contiene aceites 

varios, fenoles, etc.; sin embargo, presenta cierta tendencia a emulsionar una 

proporción de agua ácida. Si se almacena mucho tiempo, puede dar lugar a cierta 

corrosión en los bidones y recipientes de plancha; pero si se tiene cuidado en 

almacenarlos a medida que se produce, procurando no mantenerlo en mucha 

cantidad en las cisternas y depósitos impregnados además con alquitrán de hulla, 
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no puede considerarse que ejerza una corrosión mayor de la que normalmente se 

produce trabajando con carbón. Otra cosa es la eliminación de las aguas ácidas. 

Éstas, hay que neutralizarlas con cal a medida que se producen, pues, si no se 

dispone de recipientes adecuados, el almacenajes en depósitos de plancha de 

hierro o cemento es muy oneroso debido a la gran destrucción ocasionada. 

4º Extractores, Lavadores y Depuradores ¿Que peligro existe para la conservación 

de estos aparatos? 

El gas, libre de productos condensables, conserva aún una pequeña cantidad de 

vapor de agua y vapores ácidos. Esta cantidad depende únicamente del estado 

higrométrico del gas, siendo proporcional a la temperatura. Si la refrigeración ha 

sido intensa, la cantidad de vapores remanente en el gas es muy reducida, y, 

conduciendo el engrase de los aparatos de extracción con aceite abundante y 

renovando a menudo a fin de que no aumente excesivamente la acidez del 

lubrificante, no existe ningún peligro de destrucción rápido de los aparatos. 

Los aparatos lavadores también deberán ser regados con agua abundante 

vigilando especialmente que no queden espacios muertos en que puedan 

producirse acumulación de aguas sin renovación. La corrosión que pueda 

producirse en estas condiciones, no será mayor a la normal en estos aparatos. 

Depuradores. ¿En que forma deberán disponerse los aparatos purificadores para 

depurar el gas de madera?. 

Los purificadores deben retener todo indicio de cuerpo perjudicial que pueda existir 

en el gas después de la condensación y lavado. Si se trabaja exclusivamente con 

gas de destilación vegetal, los depuradores deberían disponerse con cal apagada 

para retener las tracas de vapores de ácido acético y neutralizar completamente el 

gas antes de que pase por los contadores, gasómetros y reguladores de emisión. 

Para depurar completamente el gas, será preciso renovar frecuentemente la carga 

de los depuradores, ya que una carbonatación decisiva de la cal, que es inevitable 

debido a la proporción elevadas de anhídrido carbónico en el gas de madera 

produce un endurecimiento y fraguado rápido de la cal haciéndole perder la 
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permeabilidad necesaria para el paso del gas, y, aunque el ácido acético se fije 

sobre el carbonato de cal, esta reacción produce también anhídrido carbónico que 

se combinará sobre otra capa de cal, acabando por perder la masa toda la 

permeabilidad e impedir el paso del gas a depurar. Si complementariamente, se 

destila carbón, se dispondrá proporcionalmente en los purificadores alguna capa 

de óxido de hierro con objeto de fijar el sulfhídrico y destinar exclusivamente la cal 

a la depuración acética. 

De todo lo que antecede se desprende que la destilación de madera en las fábricas 

de gas no puede ocasionar ningún perjuicio, siempre y cuando se observen una 

serie de precauciones necesarias por la naturaleza de los productos producidos, 

siendo el desgaste de los aparatos e instalaciones completamente normal y 

comparable al ordinario producido por el tiempo y el servicio. 

Debemos hacer constar que es mucho más peligroso trabajar con ciertos lignitos 

con gran proporción de azufre, a lo cual no se presta la debida atención, y sin 

embargo, tiene un poder de destrucción y corrosión considerable. (…)” 
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ANNEX: ACCIONISTES PRESENTS A LA JUNTA GENERAL DE L’ANY 1947. 
 

Aluja Pons, Antoni

Bages Carey, Teresa

Bages Marca, Francesca

Barberá Vives, Josep Maria

Busquests Crusat, Joan

Calero Valldeperas, Pere

Fatta Degiuli, Joan

Gilabert Bages, Francesca

Gilabert Padreny, Jaume

Gisper Huguet, Francesca

Grau Barberà, Lluís

Homdedeu Rovellat, Francesca

Homdedeu Rovellat, Josep

March Brufal, Francesc

Nogués Batlle, Gabriel

Odena Roig, Maria Teresa

Piñol Ferrán, Francesc

Salvadó Salvadó, Salvador

Sardá Bulló, Isabel

Sardá Bulló, Rosalia

Vila Marca, Francesc

Vilella Estivill, Ramon

Vilella Macaya, Joan

Vilella Macaya, Ramon  
 
 

ACCIONISTES QUE DURANT L’ANY 1947 VAN DEIXAR DE SER-HO.  
 

Casagualda Navás, Manel

Casas Vidiella, Josep Maria

Casas Vidiella, Pau

Figuerola Ferré, Francesc

Urrutua Miró, August  
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ANNEX: FÀBRIQUES DE GAS A L’ESTAT ESPANYOL A L’ANY 1947.22 
 

“(...) Fábricas en funcionamiento en el año 1947 

 

 Empresa      Localidad   

Unión Eléctrica de Canarias    Sta. Cruz Tenerife 

Cía. Anónima Mengemor     Córdoba 

Gas Alicante, S. A.      Alicante 

Catalana de Gas y Electricidad    Barcelona 

       “        “       “               “     Sevilla 

Fábrica Municipal de Gas     Bilbao 

Gas Levante, S. A.      Cartagena 

Hidroeléctrica del Cantábrico    Gijón 

            “          “     Oviedo 

Sociedad Gral. Gallega de Electricidad   La Coruña 

Gas Logroño, S. A.      Logroño 

Gas Madrid, S. A.      Madrid 

Gas Madrid, S. A.      Valladolid 

Sociedad General de Alumbrado    Mahón 

Gas y Electricidad, S. A.     Palma de Mallorca 

El Gas, S. A.       Sóller 

Gas para Alumbrados y Suminist.   Málaga 

   “      “             “                     “    Cádiz 

   “      “             “                     “    San Fernando 

Fábrica Municipal de Gas     San Sebastián 

Cía. Españ. de Elect. y Gas Lebon    Santander 

  “        “        “       “    “    “       “    Murcia 

  “        “        “       “    “    “       “    Granada 

  “        “        “       “    “    “       “    Valencia 

Sdad. Gral. Gallega de Electricidad   Vigo 

Cía. del Gas de Zaragoza     Zaragoza 

J. Planas Robert       Arbós 

Gas Gregori, S. A.      Figueras 

Energ. Eléct. de Cataluña, S. A.    Gerona 

Gas Manlleu, S. A.      Manlleu 

Gas Mansana, S. A.      Manresa 

Gas Reusense, S. A.      Reus 

La Energía, S. A.       Sabadell 

Palahi y Compañía, S. L.     S. Feliu de Guixols 

J. Planas Robert       Sitges 

Gas Tortosa, S. A.      Tortosa 

                                                 
22

 Vidal Burdils, Francisco: La industria del Gas en España. Revista Acero y Energía. Març–abril, 1949. Pàg. 
96. 
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María Pascual, Vda. de Ivern    Valls 

Juan Cascante Roig      Vendrell 

Villafranquesa de Gas, S. A.    Vill. del Panadés 

Unión Industrial, S. A.     Vill. y Geltrú 

 

 

 

Fábricas paradas en el año 1947 

Empresa       Localidad 

Gas Levante, S.A.      Denia 
Gas Madrid, S.A.      Jerez de la Frontera 
Energía Eléctrica de Cataluña, S.A.   Arenys de Mar 
      “               “                “                 Calella 
       La Garriga  
       Mataró 
Riegos y Fuerza del Ebro, S.A.    Igualada 
Gas de Vich, S.A.       Vich 
 

 

Fábricas en construcción en el año 1947 

 

Empresa       Localidad 
Sadegas       Eibar 
Gas Pamplona       Pamplona 
Gas Vitoria, S. A.       Vitoria 
Gas Salamanca, S. A.     Salamanca 
Miguel Puig Bonet      Lérida 
Gas Tarraconense, S. A.     Tarragona (…)” 
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ANNEX: ENLLUMENAT PÚBLIC A GAS A L’ANY 1950.23 
 
 
 

 
 

N.B.I. 4 F.M.5 F.M.7 N.B.I. 4 F.M. 5

Plaza España 4 16

Plaza Prim 2 4 11 20

San Juan 9 2 11

Ar. Sta. Ana 5 11

Plaza Cataluña 2 1 2

Ar. General Mola 1 2

Plaza Sangre 1

Ar. San Pedro 4 3

Ar. Robuster 7 4

Ar. Martí Folguera 5 5

Ar. Jesús 5 8

Av. Generalísimo 1

Pº Misericordia 1 1

Garcia Morato 1 1

Pº Sunyer 3

Rla. Miró 3

Creu Vermella 1

C. Selva 1

Cª Tarragona 1

Rla. Aragón 1

San Lorenzo 1

Almte. Vierna 1

Sumas  4 53 1 16 88

Total = 162

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR CALLES Y TIPO DE MECHERO, 

FEBRERO DE 1950

CALLE
MADRUGADA NOCHE
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 AGN: Distribución del Alumbrado Público por calles y tipo de mechero. Febrer de 1950. 
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ANNEX: NOVA CONTRACTA ENTRE GAS REUSENSE AMB  

L’AJUNTAMENT DE REUS A L’ANY 1951.24 

 

“(...) 1º Objeto del contrato.- La Sociedad Gas Reusense suministrará al 

Ayuntamiento de esta Ciudad o al organismo que desempeñe las funciones de éste, 

el gas del alumbrado necesario para el alumbrado público de las plazas de España, 

Prim y Cataluña, Arrabales, calle de San Juan y otros puntos de la población, a 

indicación del Ayuntamiento y previo estudio y acuerdo con la Sociedad. También 

lo suministrará para los usos que sean en las dependencias municipales, donde 

tenga instalada o instale en lo sucesivo, su red de distribución.= Las obras de 

extensión de la red e instalaciones actuales, será facultativo de la Sociedad Gas 

Reusense su ejecución, siempre que vayan a su cargo. Solamente se podrá obligar a 

realizar la ampliación si se cumple uno de los siguientes casos: = a) Cuando el 

Ayuntamiento le garantice un consumo mínimo de 500 metros cúbicos anuales por 

metro lineal de canalización a instalar y durante diez años. = b) Cuando el 

Ayuntamiento contribuya con el 60 % de los gastos de la instalación, que será 

siempre realizada por Gas Reusense y quedará de su exclusiva propiedad.= La 

Sociedad Gas Reusense viene obligada a suministrar gas durante las veinticuatro 

horas del día, pero podrá interrumpir el suministro en el caso de ser necesaria la 

ejecución de trabajos en la red, habiendo avisado previamente al Ayuntamiento, 

salvo cuando se justifique una intervención inmediata en las que se avisará tan 

pronto como se pueda.= 

2º Derecho de utilización de la vía pública.- El Ayuntamiento concede a Gas 

Reusense autorización para efectuar en la vía pública todas las obras necesarias 

para establecimiento o conservación de canalizaciones y instalaciones accesorias 

necesarias para la distribución del gas, debiendo efectuarlas de acuerdo con las 

indicaciones de los técnicos municipales.= En lo concerniente a autorizaciones para 

obras a efectuar en las vías públicas que no dependan del Ayuntamiento, éste 
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 AHCR: Actes Municipals. Any 1951. Reus, 14 de setembre de 1951. Folis 604-614. 
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prestará su apoyo para facilitar la obtención de dicha autorización.= Igualmente el 

Ayuntamiento deberá avisar a Gas Reusense de todos los trabajos a efectuar cerca 

de instalaciones y canalizaciones de la red, con la debida anticipación, salvo en 

caso de urgencia, a fin de tomar las medidas de seguridad y protección que se 

juzguen necesarias.= 

3ª Aforo del Gas consumido.- Se determinará el gas consumido en las dependencias 

municipales por las indicaciones de los respectivos contadores que tendrá 

instalados en cada una de ellas.= En el alumbrado público, el consumo por día se 

determinará por el producto del consumo tipo en litros hora que tiene señalada la 

clase de mechero que contenga cada farol, por el número de horas diarias durante 

las cuales estén encendidos. Dichos consumos tipo son los siguientes: 

 Mechero F.M. de 3 camisetas,  320 litros por hora 

      “          “      “   5         “              440    “     “      “ 

      “         “      “    7        “              560    “     “     “ 

      “       N.B.I. nº 4    250    “     “     “ 

a base del gas del alumbrado de un poder calorífico aproximado de 3.500 calorías 

por metro cúbico en las condiciones normales de 0 º y 760 m.m. de presión. 

Consumos revisables de acuerdo con comprobaciones que se harán conjuntamente 

por personal técnico autorizado por el Ayuntamiento y Gas Reusense.= El número 

de horas a aplicar diariamente, es el correspondiente al horario establecido con la 

hora solar y de común acuerdo.= Cuando con motivo de alguna festividad o causa 

extraordinaria se varíe el anterior horario, el Ayuntamiento comunicará 

anticipadamente a la Sociedad el número de horas extraordinarias que haya de 

permanecer encendido el alumbrado, especificando en que faroles.= Las 

operaciones de encender y apagar todas los faroles situados en las vías públicas, 

durará como máximo treinta minutos, que se contarán quince antes y quince 

después de la hora fijada en el horario.= El personal necesario para realizar este 

trabajo, pertenecerá al Ayuntamiento, el cual velará para que se observe fielmente 

lo antedicho.= 
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4º Material de alumbrado público y calefacción por gas.- El material de alumbrado 

público por gas es propiedad de Gas Reusense que lo presta al Ayuntamiento sin 

percibir por ello ninguna bonificación.= La conservación, pintado, reposición, 

reparación y limpieza de todo el material del alumbrado público por gas, 

incluyendo camisetas, mecheros, cristales, etc., serán de cuenta del Ayuntamiento 

encargándose de su realización, y a indicación del mismo, la Sociedad Gas 

Reusense. El pago de los gastos que esto ocasiones, se efectuará por liquidaciones 

mensuales, dentro los treinta días siguientes al mes a que correspondan. Gas 

Reusense quedará libre de todo compromiso sobre este punto, en el caso de no 

hacerse efectivas en el plazo señalado, las cantidades devengadas. En caso de 

desaparición por robo, accidente u otras causas, aún cuando sean consideradas de 

fuerza mayor, el Ayuntamiento repondrá el material por su cuenta o abonará su 

importe al precio resultante en el momento de ocurrir la desaparición, a fin de 

poder subsanarla.= En futuras ampliaciones o reducciones del número de faroles 

instalados en la Ciudad, el Ayuntamiento realizará la operación con mano de obra 

propia. Por lo que respecta a los materiales a emplear o sobrantes, serán 

suministrados por la Sociedad, o entregados por la misma, según se trate de 

ampliación o reducción.=  Cuando se trate de ramales, entendiendo por ramales las 

instalaciones de tubos que tienen por objeto conducir el gas desde la canalización 

de distribución hasta la espita de entrada al inmueble o al pié del aparato a servir, 

los trabajos de instalación y reparación serán realizados por Gas Reusense con 

materiales propios que se cargarán al Ayuntamiento a precio de coste.= Las 

modificaciones en ramales obligadas por trabajos que se realicen en el sitio de la 

instalación, irán a cargo de quien haga ejecutar dichos trabajos.= Los contadores 

para medir el gas suministrado en el punto de consumo, serán instalados en un 

local seco, ventilado y al abrigo de toda substancia o emanación corrosiva, en una 

posición tal que sean accesibles para su lectura o nivelación.= Los agentes de Gas 

Reusense tendrán libre acceso al local sin previo aviso.= Los trabajos de instalación 

serán realizados por el Ayuntamiento y a su cargo.= El entretenimiento de los 
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contadores será efectuado por Gas Reusense. Cuando el contador sea alquilado a 

dicha Sociedad, el Ayuntamiento será responsable del mismo, viniendo obligado a 

su reparación o substitución en caso de avería, destrucción o desaparición no 

imputables al desgaste producido por el servicio normal del aparato. Las 

instalaciones interiores son de exclusiva cuenta del Ayuntamiento y serán 

ejecutadas de acuerdo con las normas técnicas generales de seguridad. Su 

establecimiento se hará de manera que no provoquen fluctuaciones de presión en 

la red ni ningún inconveniente en la explotación.= Caso de rescindir el presente 

contrato, el Ayuntamiento se compromete a entregar a Gas Reusense todo el 

material de alumbrado público inventariado en el Anexo nº 1, en perfecto estado 

de funcionamiento, tal como lo recibe en la fecha ut supra. El mismo compromiso 

se sobreentiende para otros Anexos que puedan surgir como consecuencia de 

futuras modificaciones variando el número de faroles.= El material actualmente 

instalado y que no figura en el Anexo nº 1 por estar fuera de servicio de gas, la 

Sociedad podrá retirarlo a su comodidad y a su costa, previo aviso al 

Ayuntamiento, obligándose sin embargo a retirar dicho material en aquellas calles 

o plazas en las que se instale de forma definitiva el alumbrado eléctrico. En toda 

operación de retirar el material deberá obedecer las indicaciones los técnicos 

municipales, dejando en buen aspecto y estado las fachadas y pavimentos.= 

5º Gas de la Estación Depuradora de aguas residuales del Molinet.= El 

Ayuntamiento verterá a la fábrica de la Sociedad el gas que se produzca. Para el 

aforo de este gas, deberá instalar en dicha Fábrica un contador de su propiedad.= 

El Ayuntamiento podrá verificar las comprobaciones y tomar las medidas de 

seguridad necesarias para garantizar su perfecto funcionamiento. El gas 

anteriormente mencionado será depurado y distribuido por la Sociedad a su costa y  

conjuntamente con el gas del alumbrado que se produzca. Caso que por fuerza 

mayor, como guerra, catástrofe, así como falta de cupo de carbón, Gas Reusense 

se viera en la imposibilidad de fabricar, tendrá derecho a rechazar el gas de la 

Depuradora así como no incurrirá en responsabilidad por cesar en el suministro de 
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gas del alumbrado a la Ciudad.= Asimismo, si por alguna de las causas 

mencionadas en el párrafo anterior tuviera que fabricarse gas de inferior poder 

calorífico, la Sociedad lo comunicará al Ayuntamiento poniéndose de acuerdo para 

revisar los consumos de los faroles con el nuevo gas.= Gas Reusense podrá exigir en 

cualquier momento que el gas de la Depuradora sea lavado por cuenta del 

Ayuntamiento antes de verterlo en su fábrica, llegando a suspender la recepción si 

el  tiempo y la experiencia demostrase que van agravándose las actuales 

dificultades en el funcionamiento de la industria. Sobre este último extremo 

resolverán los técnicos del Ayuntamiento conjuntamente con los de la Sociedad, los 

cuales y con el indicado fin, se les reserva el derecho de entrada en el local y 

examen del funcionamiento de la Depuradora.= 

6º Valor del Gas del alumbrado en comparación con el de la Depuradora.= Por cada 

metro cúbico de gas de la Depuradora que el Ayuntamiento vierte en la fábrica de 

Gas Reusense, éste abonará un metro cúbico y medio de gas del alumbrado. 

Habiendo un 23 % de pérdidas en la red de distribución, al efectuar las 

liquidaciones se deducirá en esta proporción el gas de la Depuradora vertido en la 

fábrica.= En las diferencias que haya a saldar, cuando el Ayuntamiento sea deudor, 

abonará el gas del alumbrado a precio fijado para los abonados. Cuando la 

Sociedad varíe el precio de sus abonados, vendrá obligada a comunicarlo por 

escrito al Ayuntamiento y el nuevo precio entrará en vigor al mes siguiente a la 

fecha desde que fue aplicado. Si fuera establecido por orden de la Superioridad, se 

aplicará de acuerdo con sus disposiciones.= Si el Ayuntamiento fuera acreedor, Gas 

Reusense abonará los metros cúbicos de gas metano que se acrediten al precio a 

que se facture el gas a los abonados, calculando dicha cantidad de acuerdo con la 

equivalencia establecida en el primer párrafo de esta cláusula.= Tanto en uno como 

en otro caso, el pago de los saldos pendientes se efectuará a treinta días fecha de 

la liquidación, siendo este mismo plazo para cursar la oportuna reclamación si 

hubiere lugar a ella; sin perjuicio de que las reclamaciones a que diere lugar el 

incumplimiento de pago se tramiten por la vía correspondiente.=  
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7º Tarifa actual.- El precio actualmente en vigor aprobado por resolución de la 

Dirección General de Industria es de 1,79 pesetas metro cúbico.= 

8º Tributaciones de Gas Reusense a la Corporación Municipal.- En consideración a 

la importancia del capital desembolsado por Gas Reusense en material para el 

alumbrado público, sin posibilidad de amortización, a pesar de que ese capital le 

representa el pago de contribuciones, impuestos, intereses de préstamos, etc., el 

Ayuntamiento exime a dicha Sociedad de todos los arbitrios municipales incluyendo 

los de ocupación del subsuelo y apertura de zanjas. Los impuestos que puedan 

haber sobre el alumbrado, corren a cargo del Ayuntamiento.= 

9º Vigencia del contrato.- Este contrato tendrá un plazo de duración de cinco años 

que empezará a contarse desde el día e hoy y terminará por tanto el dos de 

Octubre de 1956.= No obstante, transcurridos los tres primeros años, cualquiera de 

las partes podrá rescindirlo con solo avisar a la otra parte por escrito, en cuyo caso 

el contrato quedará sin valor ni efecto transcurridos los seis meses de la expresada 

notificación.= Transcurridos que sean los expresados cinco años sin que haya 

motivado la denuncia a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá este 

contrato prorrogado indefinidamente, excepto en el caso de mediar la referida 

denuncia de una cualquiera de las partes con el fin de rescindirlo.= El Alcalde= P. 

Ornosa = Por Gas Reusense S.A. El Consejero-Delegado= J. Busquets (...)” 
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ANNEX: SITUACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A GAS A L’ANY 1951. 

Enretirada de fanals de gas entre els anys 1951 i el 1954.25 
 

Nº Instalación Tipo Mechero Mgtos.

Pl. España Frente Ayuntamiento 101
Candelabro 5 

brazos
Exag. F.M. 5 3 N. 28/09/1954

"     "              " 102          "          "          "                   "3 N. 28/09/1954

"     "              " 103          "          "          "                   "3 N. 28/09/1954

"     "              " 104          "          "          "                   "3 N. 28/09/1954

"     "              " 105          "          "          "                   "3 N. 28/09/1954

"     "        Castillo 106          "          "          "                   "3 M. 20/09/1954

"     "              " 107          "          "          "                   "3 N. 20/09/1954

"     "              " 108          "          "          "                   "3 N. 20/09/1954

"     "              " 109          "          "          "                   "3 N. 20/09/1954

"     "              " 110          "          "          "                   "3 N. 20/09/1954

"     "      c/ Jesús 111          "          "          "                   "3 M. 13/09/1954

"     "              " 112          "          "          "                   "3 N. 13/09/1954

"     "              " 113          "          "          "                   "3 N. 13/09/1954

"     "              " 114          "          "          "                   "3 N. 13/09/1954

"     "              " 115          "          "          "                   "3 N. 13/09/1954

"     "      c/ Fortuny      116          "          "          "                   "3 M. 15/09/1954

"     "              " 117          "          "          "                   "3 N. 15/09/1954

"     "              " 118          "          "          "                   "3 N. 15/09/1954

"     "              " 119          "          "          "                   "3 N. 15/09/1954

"     "              " 120          "          "          "                   "3 N. 15/09/1954

Pl. Prim     "      c/ Llovera 1001
Candelabro 5 

brazos
C/22 F.M. 7 3 M. 23/09/1954

"     "              " 1002          " R/11 F.M. 5 3 N. 23/09/1954

"     "              " 1003          "          "          "                   "3 N. 23/09/1954

"     "              " 1004          "          "          "                   "3 N. 23/09/1954

"     "              " 1005          "          "          "                   "3 N. 23/09/1954

"     "      c/ Fortuny      1006          " C/22 F.M. 7 3 M. 23/09/1954

"     "              " 1007          " R/11 F.M. 5 3 N. 23/09/1954

"     "              " 1008          "          "          "                   "3 N. 23/09/1954

"     "              " 1009          "          "          "                   "3 N. 23/09/1954

Pl. Prim Frente c/ Fortuny 1010 Candelabro 5 

brazos
C/22 F.M. 7 3 N. 23/09/1954

" Frente Ar. Jesús 1011          "          "          "                   "3 M. 21/09/1954

"     "              " 1012          " R/11 F.M. 5 3 N. 21/09/1954

"     "              " 1013          "          "          "                   "3 N. 21/09/1954

"     "              " 1014          "          "          "                   "3 N. 21/09/1954

"     "              " 1015          "          "          "                   "3 N. 21/09/1954

"     "         St. Juan 1016          " C/22 F.M. 7 3 M. 21/09/1954

"     "              " 1017          " R/11 F.M. 5 3 N. 21/09/1954

"     "              " 1018          "          "          "                   "3 N. 21/09/1954

"     "              " 1019          "          "          "                   "3 N. 21/09/1954

"     "              " 1020          "          "          "                   "3 N. 21/09/1954

"
Porches (De Llovera a 

San Juan)
1021 Tija

redondo 

antiguo
N.B.I. 4 1 M. 30/09/1954

" " 1022          "          "                   "         "                   "1 N. 30/09/1954

" " 1023          "          "                   "         "                   "1 N. 30/09/1954

" " 1024          "          "                   "         "                   "1 N. 30/09/1954

" " 1025          "          "                   "         "                   "1 N. 30/09/1954

" " 1026          "          "                   "         "                   "1 N. 30/09/1954

" " 1027          "          "                   "         "                   "1 N. 30/09/1954

" " 1028          "          "                   "         "                   "1 N. 30/09/1954

" " 1029          "          "                   "         "                   "1 N. 30/09/1954

" " 1030          "          "                   "         "                   "1 N. 30/09/1954

" " 1031          "          "                   "         "                   "1 M. 30/09/1954

" " 1032          "          "                   "         "                   "1 N. 30/09/1954

" " 1033          "          "                   "         "                   "1 N. 30/09/1954

" " 1034          "          "                   "         "                   "No existe 30/09/1954

" " 1035          "          "                   "         "                   "         " 30/09/1954

"
Fachada Hotel España

1037
Consola 

moderna
R/11 F.M. 5 3 N. 27/09/1954

" " 1038 " " " 3 N. 28/09/1954

" " 1039 " " " 3 N. 29/09/1954

" " 1040 " " " 3 N. 29/09/1954

" Frente casa nº 6 (Pl. 

Prim)
924 Columna 3 m. C/22 " 3 M.

FAROL Fecha del 

cese i otros
CALLE EMPLAZAMIENTO

SER-  

VICIO

 

                                                 
25

 AGN:  Alumbrado público. Enero 1951. Còpia de treball realitzada per els treballadors de Gas Reusense i 
cedida per Josep Anglès i Bessó. 
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Nº Instalación Tipo Mechero Mgtos.

C/ Sant Juan Frente casa nº 2 925 Columna 3 m. C/22 F.M. 5 3 N.

"          "       "        5 926 " " " 3 N. 26/02/1957

"          "       "      12 927 " " " 3 N.

" Frente casa nº 7 928 " " " 3 M.

"
         "       "      24 

(esquina F.M. Hoz)
929 " " " 3 N.

" Frente casa nº 13 930 " " " 3 M.

"          "       "       22 931 " " " 3 N.

"          "       "       15 932 " " " 3 N.

"          "       "       32 933 " " " 3 M.

"          "       "       19 934 " " N.B.I. 4 1 N.

"          "       "       34 935 " " " 1 N.

"
        "       "       2 (de 

la C/ S. Elías)
936 " " F.M. 5 3 M.

"
F. Pº Nac. 

Antituberculoso
937 " " N.B.I. 4 1 N.

" Frente casa nº 25 938 " " F.M. 5 3 N.

" Frente Hospital 939 " " " 3 N. 08/03/1954

" Frente casa nº 27 940 " " F.M. 5 3 M.

"       "     Hospital  941 " " " 3 N.

"      "   casa nº 29 942 " " " 3 N. No funciona

"       "    puerta Hospital  943 " " " 3 M.

"
Esquina c/ Sardá 

(burladero)
944 " " N.B.I. 4 1 N. No funciona

" Frente Hospital 945 " " " 1 N.

"
         "    Mercado  (en 

el burladero)
946 " " " 1 N.

" " 947 " " " 1 N. 03/09/1954

" Esquina Pº Sunyer 948 " " F.M. 5 3 M. No existe

" Puerta Bomberos 949
Consolo 

moderna
R/11 F.M. 3 3 M. 04/05/1954

"        "            " 950 " " " 3 N. No funciona

" Frente A. Navarro - Columna 3 m. C/22 F.M. 5 3 M. 17/08/1954

C/ Sant Juan Frente casa nº 36 - Columna 3 m. C/22 F.M. 5 3 N. No funciona

"          "       "    nº 1 301
Candelabro 

Girbau
" " 3 N. 03/11/1951

"          "       "        6 302 " " " 3 M. 02/03/1951

"          "       "        9 303 " " " 3 N. 03/11/1951

C/ Sant Juan          "       "      16 304
Candelabro 

Girbau
C/22 F.M. 5 3 N. 02/03/1951

"          "       "      15 305 " " " 3 N. 03/11/1951

"          "       "      26 306 " " " 3 M. 02/03/1951

"
         "       "      2 de la 

c/ Sta. Ana
307 " " " 3 N. 03/11/1951

Ar. Sta. Ana
Fachada casa nº 30 

(esquina Sta. Ana)
308

Candelabro 

Girbau
C/22 F.M. 5 3 N. 02/03/1951

" Fachada casa nº 31 309 " " " 3 N. 03/11/1951

"       "           "    nº 38 310 " " " 3 M. 02/03/1951

"       "           "    nº 37 311 " " " 3 N. 03/11/1951

"       "           "    nº 46 312 " " " 3 N. 02/03/1951

"       "           "    nº 49 313 " " " 3 M. 03/11/1951

"       "           "    nº 58 314 " " " 3 N. 02/03/1951

"
      "           "    nº 59 

(Banco España)
315 " " " 3 N. 03/11/1951

"       "           "    nº 74 316 " " " 3 M. 02/03/1951

"
      "           "    nº 59 

(Banco España)
317 " " " 3 N. 03/11/1951

Pl. Cataluña Burladero 501 Columna 4 m. Parisien F.M. 7 5 M.

" Lado G. Morato 502        "     3 m. C/22 F.M. 5 3 M. 19/05/1952

"        "    15 Enero 503        "     3 m. " " 3 N. 19/05/1952

"        "     Sangre 504        "     3 m. " " 3 M. 19/05/1952

"        "    Gral. Mola 505        "     3 m. " " 3 N. 19/05/1952

"
Esquina Vallroquetas 

nº 19
506 solo cónsola

"
Fachada 15 Enero   nº 

8
507

Farol sin 

mechero
" Este nº 5 508 solo cónsola

Pl. Cataluña Sur nº 2-3 509 solo cónsola

" Esquina Gral Mola 510
Farol sin 

mechero

Ar. Gral. Mola Frente casa nº 4 318 Columna 3 m. C/22 F.M. 5 3 N. 07/04/1952

"          "       "        5 319 " " " 3 M. 07/04/1952

"          "       "      20 320 " " " 3 N. 07/04/1952

Ar. Gral. Mola          "       "      11 - Columna 3 m. C/22 F.M. 5 3
Columna sin 

farol

Pl. Sangre - " " " 3 M.

CALLE EMPLAZAMIENTO
FAROL SER-  

VICIO

Fecha del 

cese i otros
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Nº Instalación Tipo Mechero Mgtos.

Ar. S. Pedro Esquina Pl. Sangre 321 " " " 3
Columna sin 

farol

"        "        Bartrina 322 " " " 3 M.

" Frente casa nº 24 323 " " " 3
Columna sin 

farol

"          "       "       41 324 " " " 3 N.

"          "       "       20 325 " " " 3 M.

"          "       "       33 326 " " " 3
Columna sin 

farol

"          "       "       18 327 " " " 3 N.

"          "       "       25 328 " " " 3 N.
Columna sin 

farol

Ar. San Pedro Frente casa nº 10-12 329 Columna 3 m. C/22 F.M. 5 3 M.

"          "       "       15 330 Sin columna

"          "       "        4 331 Columna 3 m. C/22 F.M. 5 3 Sin farol

"
        "       "        2  de 

B. S. Pedro)
332 " " " 3 M.

"          "       "       2 333 " " " 3 N.

Ar. Robuster
         "       "       2 

(esquina R. Salas)
334 " " " 3 M.

"
      "      casa nº 5 

(Mercado)
335 " " " 3 N.

"          "       "      12 336 " " " 3
Columna sin 

farol
" Esquina Galofre 337 " " " 3 M.

Ar. Robuster Frente casa nº 18 338 Columna 3 m. C/22 F.M. 5 3 N.

"          "       "       15 339 " " " 3 N.

"
       "       "       26 

(Esquina Vierna)
340 " " " 3 M.

" Frente casa nº 21 341 " " " 3
Columna sin 

farol

"
Esquina Closa de 

Mestres nº 28
342 " " " 3 M.

Ar. Robuster Frente casa nº 25 343 Columna 3 m. C/22 F.M. 5 3 N.

"          "       "       32 344 " " " 3 M.

"          "       "       37 345 " " " 3
Columna sin 

farol

"          "       "       36 346 " " " 3 M.

"          "       "       47 347 " " " 3 Baja

"        "       "       42 bis 348 " " " 3 N.
Columna sin 

farol

Ar. Folguera          "       "       51 349 " "
Columna sin 

farol

" Esquina Robuster 350 " " " 3 M. 07/12/1953

" Frente casa nº 45 351 " " " 3 N. 07/12/1953

"        "      "Sedera" 352 " " " 3
Columna sin 

farol

"          "     casa nº 37 353 " " " 3 M. 07/12/1953

"          "       "        32 354 " " " 3 N. 07/12/1953

"          "       "        29 355 " " " 3 N. 07/12/1953

"          "       "        28 356 " " " 3 M. 07/12/1953

"          "       "        19 357 " " " 3 N. 07/12/1953

"          "       "        16 358 No hay columna

"          "       "        11 359 Columna 3 m. C/22 " 3 M. 07/12/1953

"          "       "         8 360 " " "
Columna sin 

farol
Ar. Folguera Frente casa nº 3 361 Columna 3 m. C/22 F.M. 5 3 N. 07/12/1953

"          "       "        2 362 " " " 3 M. 07/12/1953

Ar. Jesús          "       "    nº 2 363 " " " 3 N. 03/06/1953

Ar. Jesús Frente casa nº 1 364 Columna 3 m. C/22 F.M. 5 3 N. 03/06/1953

"          "       "      12 365 " " " 3 M. 03/06/1953

"          "       "        7 366 " " " 3 N. 03/06/1953

" Esquina S. Salvador 367 " " " 3 M. 03/06/1953

" Frente casa 19-21 368 " " " 3 N. 03/06/1953

"         "       "    28-30 369 " " " 3 M. 03/06/1953

"         "       "    29-31 370 " " " 3 N. 03/06/1953

"   "       "      36 371 " " " 3 N. 03/06/1953

"   "       "      39 372 " " " 3 M. 03/06/1953

"         "       "    40-42 373 " " " 3 N. 03/06/1953

Ar. Jesús   "       "      45 374 Columna 3 m. C/22 F.M. 5 3 N. 03/06/1953

"   "       "      48 375 " " " 3 M. 03/06/1953

Generalísimo Frente "Bar Llanas"
Candelabro 3 

brazos
Red. esp. F.M. 3 3 M. 19/05/1952

"          "     casa nº 61 711 " " " 3 M. 19/05/1952

EMPLAZAMIENTO
FAROL SER-  

VICIO

Fecha del 

cese i otros
CALLE
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Nº Instalación Tipo Mechero Mgtos.

Misericordia
Frente casa nº 51 de 

A. Folguera)
1242 Cónsola Cuadrada N.B.I. 4 1 N. 19/05/1952

" Frente casa nº 46 1245 " " " 1 M. 19/05/1952

"       "    Bº del Carmen " " " 1 M. 19/05/1952

Garcia Morato Frente casa nº 21 608 Cónsola antigua " N.B.I. 4 1 N. 22/04/1951

"   "       "         45 606 " " " 1 M. 22/04/1951

Paseo Sunyer       "     "Mas Vilella" 805 Columna antigua Exag. F.M. 5 3 M. 22/04/1951

" Cerca Maragall 806 " " " 3 M. 19/05/1952

" Frente Clínica Ibarz 807 " " " 3 M. 19/05/1952

Rla. Miró        "     casa nº 1 447 " " " 3 N.

"   "       "      35 439 " " " 3 N.

"   "       "      56 - " " " 3 N.

Creu Vermella   "       "       7 1202 Cónsola antigua R/11 F.M. 3 3 N. 19/05/1952

" Facada Alta del F.M. 3 3 M. 19/05/1952

Selva Fachada "Sala Reus" 757 " Cuadrado N.B.I. 4 1 N. 19/05/1952

Cª Tarragona Frente casa nº 50 467 Columna antigua Exag. F.M. 3 3 N. 19/05/1952

Rla. Aragón Esquina R. Salas 455 " " F.M. 5 3 N.

S. Lorenzo
Fachada casa s/nº 

(Argilaga)
1102 Cónsola antigua R/11 F.M. 3 3 M. 19/05/1952

Almirante Vierna
Fachada casa nº 32 

(esq. Rla. Aragón)
416 Cónsola Cuadrada F.M. 5 3 M. 04/09/1952

Gral. Goded Esquina Obispo Grau " F.M. 5 3 M.

Sol i Ortega Fachada casa nº 13 " N.B.I. 4 1 N. 07/04/1952

Pl. Sangre 5 faroles en la plaza Columna N.B.I. 4 1 N. 19/05/1952

Fecha del 

cese i otros
CALLE EMPLAZAMIENTO

FAROL SER-  

VICIO

 

NOTA: A l’any 1951 existien 202 fanals dels quals tan sols 183 eren considerats 

útils. 
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ANNEX: ACCIONISTES PRESENTS A LA JUNTA GENERAL DE L’ANY 1952. 

 

Núm. acccions

Busquets Crusat, Joan 502

Gilabert Padreny, Jaume 329

Vilella Estivill, Ramon i Joan 164

Salvadó Salvadó, Salvador 130

Grau Barberà, Lluís 120

Vilella Macaya, Ramon 112

Gispert Huguet, Francesca 105

Gilabert Bages, Francesca 100

Bages Marca, Francesca 45

Fort Sugrañes, Josep 11

Vilà Roig, Jaume 5

Barrera Carrero, Benvingut 3  

 

 

 

ANNEX: MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ A L’ANY 1962. 

 

Gilabert Padreny, Jaume

Vilella Macaya, Ramon 

Busquets Crusat, Joan

Salvadó Salvadó, Salvador

Vilella Macaya, Joan

Gilabert Bages, Francesca

Busquets Thomas, Joan

Aluja Pons, Antoni Vocal-Secretario

Càrrec

Presidente

Vice-Presidente

Consejero-Delegado

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal
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ANNEX:  BALANCE  NACIONAL  DELS  GASOS  AMB  FINS  ENERGÈTICS.  

ANY 1965.26 

Conceptes Gas ciutat

Gasos 

liquats del 

petroli

Gas alts 

forns

Gas 

coqueries

Gas 

refineries 

Gas natural TOTAL

1. Producció 1.671,38 4.411,54 7.029,44 4.375,55 3.789,69 29,04 21.307,64 Tcal
(1)

2. % respecte al total 7,94 20,60 32,99 20,54 17,79 0,14 100

Classes Gas ciutat

% variació 

respecte a 

1964

Gasos 

liquats del 

petroli

% variació 

respecte a 

1964

Gas natural

% variació 

respecte a 

1964

Usos domèstics 1.160,12 16,9 5.929,72 40,94

Usos industrials 223,18 -2,83 71,32 76,32 29,04 33,46

Usos comercials i artesans 72,08 69,24 272,35 45,86

Usos tracció -13,36 161,93 -11,69

Altres usos 34,75

TOTAL
(3)

1.490,13 13,39 6.435,32 39,18
(4)

29,04 33,46

(1) Tcal. = 10
12 

calories

(3) Tcal. = 10
12 

calories

(4) L'increment del consum dels GLP va ser, en aquesta dècada del 60, extraordinari, de tal manera que ja eren tan importants o més que la hulla

com a matèria primera per la fabricació de gas. Als Datos estadísticos técnicos de la industria del gas de l'any 1964, es destaca la gran

importància que ja tenien els gasos liquats del petoli, que en el termini de 6 anys, havien aconseguit un consum, aproximadament, 3,5 vegades

superior al del gas ciutat, el qual havia augmentat respecte al 1963, un 9,38 %. En quan als GLP aquests havien tingut un augment del 47,79 %.

3.925

9.000

11.499

Kcal. por m
3 
o kg.

Gasos liquats del petroli

Gas de ciutat

Gas natural

-3,21

0,63

3,29 
(2)

904

4.083

11.690

PODER CALORÍFIC MITJÀ DE LES DISTINTES CLASSES DE GAS. Any 1965

Classes de gas

Gas alts forns

Gas coqueries

% Variació respecte a 

1964

-0,07

Gas refineries

CONSUM DE GAS CIUTAT, GASOS LIQÜATS DEL PETROLI I GAS NATURAL PER USOS. Any 1965

(2) Amb referència al poder calorífic mitjà del gas de ciutat s'ha de destacar la seva millora en relació a l'any 1964 amb un 3,29 por 100 d'augment,

conseqüència lògica d'una producció més eficient i a la utilització en la fàbricació de gas dels gasos liquats del petroli. Estaven augmentant les

noves instal·lacions que produïen un gas de 4.200 kcal. por m
3.

=

3,55

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución y consumo. Sindicato Nacional 
de Agua, Gas y Electricidad, 1967. 
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ANNEX: INFORME TÈCNIC SOBRE LES MESURES ADOPTADES PER EL 

SUBMINISTRAMENT D’AIRE PROPANAT.27 

 

“(...) Informe técnico sobre las medidas adoptadas para el suministro de aire 

propanado solicitado por el Excmo. Ayuntamiento de Reus. 24 de Enero de 1969. 

Información técnica recogida previa a la decisión de distribuir aire propanado en 

Reus. 

Al decidir Gas Reusense, S.A. mejorar el suministro de gas, solicitó la cooperación 

técnica de Catalana de Gas y Electricidad, S.A. la cual puso a disposición de la 

primera un equipo técnico dedicado a tal estudio. 

Dadas las diversas posibilidades de las nuevas técnicas, se programaron visitas al 

extranjero en ciudades con instalaciones en servicio, durante un periodo 

suficientemente largo, para tener garantías de su correcto funcionamiento y 

seguridad, y además de características similares a Reus, tanto en lo que se refería a 

condiciones técnicas de las instalaciones antiguas, como a volumen de servicio. A 

parte de ello por el laboratorio de C. G. E., se iniciaron los ensayos 

correspondientes. 

Como países más avanzados en las nuevas técnicas de distribución de gas, son 

Francia e Italia los que marchan a la cabeza de Europa. 

Puestos en contacto con Gaz France (compañía estatal de explotación y 

distribución de gas, en el vecino país), se obtuvo autorización para efectuar las 

visitas y obtención de información, a las instalaciones de PERPIGNAN, ORANGE, 

CARPENTRAS y CAVAILLON. 

En Italia se visitaron, las ciudades próximas a Milán, siguientes: CHARI, PALAZZOLO 

y CORSINO, en las que la explotación la efectúa la sociedad ESTIGAS, con domicilio 

social en Milán, y poseyendo además, cerca de una treintena más de instalaciones. 

De las visitas anteriores se sacaron las siguientes conclusiones: 

 

                                                 
27

 AHCR: Foment. Registre de Llicències d’obres, 1969. Expedient 138. Gas Reusense. Expedient Tècnic: 
Informe planta aire-propà. Reus, 24 de gener de 1969. 
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a) Dentro de las nuevas técnicas, predominan sobre todas la distribución de 

propano o aire propanado, cuando no se dispone de fuentes de gas natural 

próximas. 

b) En general, se suministra aire propanado en las redes de distribución 

antiguas, por adaptarse mejor a sus características técnicas: acondicionado 

en Francia, sin acondicionar en Italia. En Reus a fin de conseguir una 

seguridad adicional, debe distribuirse aire propanado acondicionado. 

c) La distribución de aire propanado, con un 20 % en volumen de propano, 

permite con la misma canalización una mejor atención al servicio, puesto 

que el poder calorífico superior es de 4.900 Kcal/m3N en lugar de las 4.000 / 

4.100 actuales, sin causar molestias al usuario, ya que sus características de 

utilización son parecidas.  

d) El empleo de las redes antiguas para la distribución de aire propanado, no 

causa trastornos en el municipio, al no tener que proceder a la apertura de 

zanjas para el tendido de nuevas tuberías, con las siguientes molestias a 

personas y tránsito rodado. 

e) En cuanto a la peligrosidad, los riesgos de intoxicación del gas ciudad, 

quedan anulados ya que el aire propanado no es tóxico por no contener 

monóxido de carbono, y en lo que se refiere a riesgos de explosión son 

parecidos a los de los gases de petróleo licuados (propano-butano) 

suministrados en botellas, requiriéndose en ambos casos una buena 

ventilación. 

Por otra parte, se adopta la proporción indicada del 20 % de propano, 

densidad 1,077, a fin de facilitar la difusión del aire propanado en el medio 

ambiente. 
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Características de aire propanado a distribuir. 

Composición:  Propano  20 % en volumen 

   Aire         80 % 

Tratamientos especiales : 

- Odorización: 1º) Con mg. de sulfuro de dimetilo (SDM) por Kg. de 

propano (normal de servicio). 

 2º) Con 100 mg. de SDM/Kg., (periódicas para la detección 

de posibles escapes en la red). 

- Humectación: Humedad relativa 80 %. 

- Acondicionamiento: Con Hydrosol mezcla especial de hidrocarburos aromáticos. 

Las razones que han llevado a la elección y tratamiento de este tipo de aire 

propanado son las siguientes: 

a) Composición: Como se ha dicho anteriormente el adoptar una composición 

del 20 %, se debe al hecho de obtener gas de poder calorífico superior de 

4.900 Kcal/m3N, perfectamente utilizables en los actuales aparatos en 

poder de los usuarios. 

b) Tratamientos especiales: Aún cuando en Italia, como se indicaba en los 

párrafos referentes a recopilación de documentación técnica no se efectúa 

ningún tratamiento, los servicios técnicos de Catalana juzgaron del mayor 

interés proceder a los indicados más arriba. 

b.1) Para determinar la odorización a efectuar, el laboratorio de C. G. E. 

entabló contactos con Butano, S.A. para conocer el odorizante empleado por 

ella en el propano líquido, con objeto de determinar el tipo a emplear, que 

debía ser aditivo con el primero, así como la concentración necesaria en 

relación con los límites de explosibilidad, de acuerdo con la comunicación de 

Anglereand-Borelli al Congreso Europeo de la Asociación Técnica del Gas 

(ATG) de 1965 y que fue aceptada por el mismo. Los estudios de laboratorio 

dieron como resultado, que debe emplearse el sulfuro de dimetilo, que 
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además no produce olor en la combustión, a las concentraciones para 

servicio normal y detección de posibles fugas. 

La odorización se efectuará añadiendo al odorizante en la proporción 

necesaria al propano líquido, cuando se efectúe la descarga de cisternas con 

objeto de mantener en el aire propanado las concentraciones debidas, ya 

que de esta forma la odorización se mantiene constante por m3 de aire 

propanado, a pesar de las variaciones horarias de consumo. 

b.2) La humectación al 80 % se efectúa con objeto de mantener el volumen 

de las juntas de cáñamo en los tramos de hierro fundido, con lo que se 

segura la estanqueidad de aquellas. 

b.3) La incorporación de Hydrosol de acondicionamiento, tiene el mismo 

objeto que la de la humectación para las juntas de caucho.  

Red de distribución, estudio y medidas adoptadas 

Este estudio presentaba las siguientes facetas: 

a).- Colaboración en la promoción social de viviendas con el Patronato Local de la 

Vivienda en la Urbanización Gaudí 

b).- Estudio del estado y capacidad de la red. 

c).- Mejora del servicio y previsiones con vistas al futuro. 

Evidentemente las b) y c) quedaron planteadas a consecuencia de la primera. 

Estudiada la red se vio que no era posible por la misma alimentar el Barrio Gaudí, 

ya que ello requería aumentar las presiones, lo que originaría trastornos a los otros 

usuarios, siendo ello además peligroso con cualquier gas. 

Para solucionar el problema ser proyectó el cinturón (en primera fase) y la antena 

al Barrio Gaudí, que vistas las ventajas que presentaba el aire propanado, se han 

construido para el mismo, permitiendo trabajar a presiones más elevadas, 

efectuándose las pruebas de estanqueidad a presión de 4 Kgs./cm2 mientas que la 

presión de servicio de estas conducciones será en principio de 2.000 mm. c/a., 

pudiendo llegarse en el futuro a 1 Kgs./cm2 de presión, es decir a un coeficiente de 

seguridad 4. 
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Como consecuencia de elevar las presiones en el cinturón y antena se construyen 

cámaras reductoras de presión hasta 200 mm. de c.a. necesarios para el correcto 

servicio. 

Para conocer el estado de la antigua red y mejorar su estanqueidad, se contrataron 

los servicios de la empresa alemana Hermann Sewerin, especializada en 

prospección de fugas a gas, por dos veces en el espacio de un año.  (...) 

Instalaciones de los abonados 

Para el estudio de los trabajos a efectuar en las viviendas de los abonados, 

Catalana de Gas y Electricidad desplazó a Reus un equipo técnico formado por 

inspectores de su plantilla especializados en este tipo de instalaciones con objeto 

de revisar todas y cada una de las de los abonados. (...) 

Para la ejecución de todos estos trabajos, en estos momentos en vías de 

finalización y dado su carácter particularmente especializado, Catalana de Gas ha 

cedido a Gas Reusense doce oficiales de su plantilla de instalaciones interiores y 

cuatro inspectores, contando como ayudantes con los instaladores actuales. 

Todos estos trabajos han sido y son efectuados sin cargo alguno para los abonados 

y totalmente a expensas de Gas Reusense, S.A. 

 

Reus, 24 de Enero de 1969. (...)”  
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ANNEX: PERSONAL DE GAS REUSENSE QUE ES VA INCORPORAR A LA CATALANA 

DE GAS DE GAS Y ELECTRICIDAD A L’ANY 1970.28 
 

 

                                                 
28

 AGN: Llibre de matrícula dels empleats de Gas Reusense. Tan sols s’han extret les dades dels treballadors 
que van a passar part de la Catalana de Gas i Electricitat. 
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ANNEX: RELACIÓ DELS PRESIDENTS DE LA SOCIETAT GAS REUSENSE.  

 

• Any 1854 Maties Vila Mateu 

• Any 1865 Pere Odena Pujol 

• Any 1872 Joan Tarrats Aleu 

• Any 1874 Francesc Figuerola Pàmies 

• Any 1875 Joan Tarrats Aleu 

• Any 1882 Josep Bartomeu Pratdesaba 

• Any 1890 Tomàs Abelló Llopart 

• Any 1897 Pau Nadal Tarragó 

• Any 1899 Sebastià Ferrer Folch 

• Any 1900 Antoni Pellicer Domènech 

• Any 1904 Felicià Fàbregas Rodón 

• Any 1919 Josep Ferrer Folch 

• Any 1924 Pau Casas Grau 

• Any 1933 Josep Bofarull Roig 

• Any 1934 Josep Sanjuan Banús29 

• Any 1939 Pau Casas Vidiella30  

• Any 1946 Jaume Gilabert Padreny31 

• Any 1966 Lluís Marquet Torrents32 

• Any 1967 Josep M. Lozoya Augé33   

                                                 
29

 Segons el Cens-Padró de 1930, tenia 54 anys. Seria sotmès, després de la Guerra Civil, a un Consell de 
Guerra i acabaria a la presó de Pilats a Tarragona. Aquest Consell de Guerra no va ser causat per la seva 
implicació amb Gas Reusenca, sinó per la seva activitat en la fàbrica de la Tabacalera de Tarragona. 
VENTURA SOLÉ, J.: Presó de Pilats. Pàgs.: 93-253, DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme. 
Pàg.: 328 i AHT: Tribuna Regional de Responsabilitats polítiques, 1942. Expd.: 00080. 
30

 Regidor de la Guàrdia Municipal a l’ajuntament de Reus, al 1940.  
31

 El 5 de març de 1946 es nomenaria, com a President de la societat, a Jaume Gilabert Padreny, com a 
Vocal Delegat a Pau Casas Vidiella, com a Secretari a Francesc Piñol Ferran i, com Administrador de la 
Societat, a Joan Busquets Crusat. AGN: Llibre d’actes 1933-1945. Pàg.: 118. 
32

 En el moment de ser nomenat President de Gas Reusense, també era el Director general de Catalana de 
Gas. Va morir poc desprès del seu nomenament, al febrer de 1967. 
33 Quan va accedir al càrrec també era President de Hidroeléctrica de Catalunya, empresa filial de Catalana 
de Gas. 
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GRÀFIC: EVOLUCIÓ DEL PREU DEL GAS PER EL CONSUM PARTICULAR. 

 

EVOLUCIÓ DEL PREU DEL GAS PER CONSUM PARTICULAR A REUS 
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GRÀFIC: EVOLUCIÓ DEL COST DEL PERSONAL A GAS REUSENSE. 
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GRÀFIC: ABONATS GAS REUSENSE. 
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GRÀFIC: ABONATS A ESPANYA. 
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GRÀFICS: BENEFICIS DE GAS REUSENSE EN EL PERÍODE DE 

 PRODUCCIÓ DE GAS. 
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GRÀFIQUES SOBRE LA PRODUCCIÓ DE GAS 
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GRÀFIQUES SOBRE EL PREU DEL CARBÓ 

 

PREU DEL CARBÓ ESPANYOLS ENTRE L'ANY 1890 I EL 1936.
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PREU DEL CARBÓ NACIONAL ENTRE L'ANY 1936 I EL 1960.
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PREU DEL CARBÓ D’IMPORTACIÓ 
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EL PREU DEL CARBÓ ANGLÈS ENTRE L'ANY 1890 I EL 1936.
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AHCR: Foment. Motors, 1890-1910. 
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EVOLUCIÓ DE LA CARTERA DE VALORS DE GAS REUSENSE ENTRE ELS

 ANYS 1925 I EL 1968.
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EVOLUCIÓ DEL VALOR DELS ELEMENTS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A GAS

 ENTRE ELS ANYS 1925 I EL 1963.
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