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Un model d’empresa  
energètica local:
«Gas Reusense»  
(1854-1969)

Història de la indústria  
del gas, la implantació  
de l’electricitat i l’aparició 
del gas butà a Reus.

Extret de la tesi doctoral  
dirigida per  
Pere Anguera i Nolla.

A Pere Anguera i Nolla,  
in Memoriam (1953-2010) 

La llibertat conquerida en l’apassionada 

recerca del que és ver i el que és just, i amb 

sobrepeu de dolor, ens ensenyàreu que on 

sigui del món que és salvada, se salva per 

al llinatge tot dels qui la volen guanyar; 

i que si enlloc és vençuda i la seva llum 

és coberta per la tempesta o la nit, tota la 

terra en sofreix. 

 

Carles Riba, Elegies de Bierville, 1942. 

Florentí Moyano i Jimènez
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La ciutat de Reus va ser durant molts anys, 
des de mitjans del segle XVIII fins l’any 
1900, la segona ciutat de Catalunya en 
nombre d’habitants, situada només després de 
Barcelona1. Això li venia, entre altres raons, pel 
fet de ser el centre comarcal d’una agricultura 
especialment dinàmica, disposant a la vegada 
d’un comerç amb una visió emprenedora, d'una 
incipient indústria que acabava d’arrodonir 
l’entorn de modernitat i creixement des d'una 
perspectiva integradora orientada cap el futur 
de la ciutat.

La indústria del gas va començar el seu llarg 
camí per resoldre el servei de l’enllumenat de les 
ciutats, superant els llums d’oli o senzillament 
la foscor desprès de la posta del sol. S’introduí 
a Catalunya i a Espanya per Barcelona, a 
on un expert francès, Charles Lebon, i una 
família de banquers i comerciants catalans, la 
família Gil, aconseguiren guanyar la subhasta 
de l’enllumenat per gas de la ciutat el 1841, 
construint una fàbrica fora muralles en el barri 
de la Barceloneta, que va començar el subminis-
trament de la ciutat el 1842, constituint la 
companyia per tirar-ho endavant en el mes 
de gener de 1843 sota el nom de Sociedad 
Catalana para el Alumbrado por Gas, tancant 
així el cercle d’actuacions que van fer possible 
el funcionament inicial de a indústria del gas en 
el país. La nova societat va cotitzar a la borsa de 
valors de Barcelona des que es va crear aquest 
mercat, i després de diferents canvis de noms 
i processos de fusions i adquisicions, ara és 
l’actual Gas Natural Fenosa, amb presència a 
25 països del món i més de 20 milions de clients.

Pròleg

La situació a Barcelona va anar evolucionant 
amb els anys, posant canonades, desplegant 
l’enllumenat públic i aconseguint clients 
privats, però les relacions entre els socis 
principals, Charles Lebon i la família Gil, que 
amb l’argot de l’època tenien la denominació 
de l’empresari i el banquer de la societat,  es 
va anar complicant des del moment en què en 
Charles Lebon va començar a dedicar-se a altres 
negocis privats de promoció de fàbriques de gas 
fora de Barcelona, allunyant-se del seu treball 
en l’empresa.

El 1849, definitivament els accionistes trien fer 
fora a Lebon i encarregar la gestió de la societat 
a Josep Gil i Serra, un membre rellevant de la 
família Gil,  que per tirar endavant la part 
tècnica porta a la fà brica de Barcelona, un expert 
anglès, Guillermo Richards, que òbviament 
creu que la tecnologia francesa emprada en la 
construcció de la fàbrica es pot millorar amb 
els coneixements anglesos, realment el país dels 
creadors de la indústria del gas a nivell global. 

La història de Guil lermo Richards és 
apassionant i de llarg recorregut a la indústria 
del gas a Catalunya com anirem veient, però 
cal destacar entre les seves activitats que també 
va ser el tècnic que va fer la primera fàbrica de 
gas a Reus. 

La segona fàbrica de gas a Catalunya per la 
seva data de posta en marxa fou la de Sabadell, 
que promouran Prats i Benessat, que arriben a 
un acord amb l’ajuntament de la ciutat (1851), 
constituint immediatament una societat que 
encarrega en el mateix any a Josep Gil i Serra, 

1 ARNAVAT, Albert et alters (1998): Reus 1900, segona ciutat de Catalunya. Exposició Museu Comarcal Salvador 
Vilaseca. Reus: Ajuntament de Reus / Fundació “la Caixa”, p. 15. 
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com a expert de la mà de Josep Gil, a Sabadell 
va acompanyar a l’administrador de Barcelona 
Josep Gil; i a Reus ja hi va anar sol. Però a 
Tarragona Richards ja es presenta com el 
promotor de l’activitat, i el 1857 aconsegueix 
que l’ajuntament de Tarragona aprovi el seu 
projecte de fer una fàbrica per proveir de gas 
per l’enllumenat de la ciutat, presentat com 
Richards y Cia., que quasi immediatament es 
transformà, en l'aconseguir altres socis, en la 
Sociedad Tarraconense para el Alumbrado por 
Gas, que posarà en funcionament el servei el 
1858.

No acabarà aquí la tasca de Guillermo Richards, 
que encara construirà la fàbrica de gas de Manresa 
entre 1858 i 1859 per encàrrec de la societat 
Mariano Torrens y Cia. (1858), constituïda per 
portar a terme el pla de l’ajuntament de la ciutat, 
aprovat dos anys abans, d’ instal·lar l’enllumenat 
de gas en els carrers de Manresa. 

Els coneixements tècnics de Guillermo 
Richards estan fora de dubte, doncs també va 
reescriure el clàssic de Samuel Hughes Gas 
works: their construction and arrangement 
and the manufacture and distribution of coal 
gas, que amb la seva adaptació va arribar a les 
vuit edicions, la última el 1892, publicada per  
l'editorial Crosby Lockwood de Londres.2 

Si els tècnics de la companyia del gas de Reus 
eren d’alta volada, els empresaris no li anaven al 
darrera. L’impulsor de la societat va ser Macià 
Vila, empresari del sector tèxtil cotoner de 
Reus, encara que provinent d’Igualada, i que 
dirigia la societat Matías Vila, Subirá y Cía., 
creada en el 1846 i amb socis tant rellevants a 
Madrid com Jaume Ceriola, Pascual Madoz o el 
comte de Retamoso. La societat poc després es 

de la societat de Barcelona, la construcció  
d’una fàbrica de gas per l’enllumenat, servei que 
s’inaugurarà a Sabadell l’any següent amb la 
celebració de l’Aplec de la Salut. És de suposar 
que darrera de Josep Gil estava el seu expert 
anglès, en Guillermo Richards.

La tercera fàbrica va venir de la mà d'una 
decisió pública, la de segregar la vila de Gràcia 
de Barcelona el 1850, fet que va produir que 
si bé la Sociedad Catalana para el Alumbrado 
por Gas tenia el contracte de l’enllumenat 
de Barcelona, en produir-se la separació de 
Gràcia aquest nou municipi podia tenir el seu 
esquema independent, i el que va fer va ser 
adjudicar a Ramon Salvadó i Serra el contracte 
de l’enllumenat de la vila (1852), iniciant-se a 
continuació la construcció de la fàbrica a la banda 
de la vila de Gràcia més propera amb Barcelona, 
inaugurant-se l’enllumenat i constituint la 
societat denominada La Propagadora del Gas 
el mateix any 1853. La Propagadora del Gas 
va néixer amb empenta treballant per tractar 
d’igual a igual la societat de Barcelona, i per 
això, es va dotar d’un capital social de 6.000.000 
de rals, idèntic al de la Sociedad Catalana para 
el Alumbrado por Gas. 

La quarta fàbrica de gas de Catalunya va ser 
la de Reus aquí la societat es va anomenar Gas 
Reusense, i es creà el 1854, arribant a un acord 
amb l’ajuntament, construint una fàbrica i 
posant en marxa l’enllumenat l’any següent. 
La fàbrica ja es va encarregar directament 
a Guillermo Richards, que sembla que va 
col·laborar amb la societat de Reus fins el 1859.

La culminació de l’activitat d’en Guillermo 
Richards va arribar amb el projecte de posar 
gas a Tarragona. A Barcelona hi havia aparegut 

2 RICHARDS, William (1892): Gas Works: their construction and arrangement and the manufacture and 
distribution of coal gas, originally written by Samuel Hughes and rewritten by William Richards, 8th ed.rev. 
London: Crosby Lockwood. 
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va transformar en La Fabril Algodonera (1852). 
Macià Vila era amic i mantenia una estreta 
relació amb el general Prim. La posició rellevant 
en aquest context de Macià Vila a la ciutat de 
Reus va ser reconeguda per Pere Anguera el 
1984 quan escriví: «En aquest redreçament 
industrial juga un important paper Macià 
Vila, el qual el 18 de juliol de 1846 constituïa 
"Matias Vila, Subirá y Comp." per dedicar-se a 
la fabricació i als diversos rams de filat i teixits 
de cotó pur o amb barreja de seda, fil o llana 
i tint».3 

L’empenta dels empresaris, la capacitat 
d’assumir riscos, els coneixements tecnològics 
i d’organització, la capacitat d’albirar el futur 
i de construir les estratègies corresponents, 
la creació de llocs de treball, l’aportació de 
noves infraestructures que facilitessin la 
modernització de la societat, tot això són signes 
de l’activitat empresarial que, a més, a la meitat 
del segle XIX i amb una indústria incipient, 
feien més falta que mai per tirar endavant la 
societat. Diu l’autor Florentí Moyano: «L’any 
1854, dins d’una situació política i social 
inquietant a Catalunya, Macià Vila va crear les 
bases de Gas Reusense. Preocupat pel problema 
de la il·luminació urbana de Reus, feta amb 
llums d’oli i de petroli, vol aplicar la innovació, 
apareguda una dècada abans, d’il·luminar els 
carrers de la ciutat amb fanals de gas».4 

Finalment, el 29 de maig de 1854 es constituïa 
la societat Gas Reusense, amb un capital de 
1.300.000 rals, representats per 650 accions 
de 2.000 rals cadascuna.  Les xifres es poden 
comparar amb les de la societat del gas de 
Barcelona constituïda el 1843, onze anys 

abans, amb un capital de 6.000.000 de rals. En 
definitiva, la societat de Reus es va constituir 
amb un capital important, aproximadament una 
quinta part del capital social de la de Barcelona.

Una dada interessant a remarcar és que el 
1859 només hi havia tres societats per accions 
dedicades a la indústria del gas en el conjunt 
d’Espanya, las tres situades a Catalunya, dos a 
Barcelona i una a Reus: la Sociedad Catalana 
para el Alumbrado por Gas, La Propagadora 
del Gas i Gas Reusense. Una societat per accions 
en aquell temps era una organització societària 
realment excepcional. Cal considerar que 
després de la primera llei de societats de 1848, 
havien de ser autoritzades una a una pel Rei, 
amb la corresponent publicació a la Gaceta de 
Madrid. Degut a tot això, a Espanya en el seu 
conjunt, a la categoria de societats industrials 
només n'hi havia 47 de constituïdes i en funcio-
nament en aquells anys.5  

La companyia del gas de Reus, la tradicional Gas 
Reusense al llarg de la seva historia va presentar 
un increïble dinamisme i capacitat d’adaptació 
a les circumstàncies i en els diferents entorns 
de tants i tants anys d’existència i de servei a la 
comunitat. Va començar la seva història, com 
totes les primeres companyies de gas, produint 
gas a partir de carbó destinat a l’enllumenat 
públic dels carrers i també a l’enllumenat dels 
habitatges privats i els comerços de la ciutat.

L’evolució durant anys de la gestió de la 
companyia va estar centrada en el creixement del 
servei i les relacions amb l’ajuntament complexes 
com a tot arreu, millorant la situació quan la 
connexió per ferrocarril de Reus va permetre 

3 ANGUERA, Pere et alters (1984): Aproximació a la história de Reus. Reus: Ajuntament de Reus,  
vol. II, pp. 14-15.

4 Segons indica l’autor, veure pàgina 337.

5 TORTELLA CASARES, Gabriel (1973): Los orígenes del capitalismo en España. Madrid: Tecnos, p. 379.
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l’aprovisionament de carbó d’una manera més 
eficient, donada la situació de Reus no lluny, 
però tampoc estrictament al costat de la costa.

La situació canvia quan a finals del segle 
XIX apareix una nova energia, més ben dit 
un nou vector energètic, l’electricitat, que 
farà inicialment la competència al gas en  
l’enllumenat. Si Edison posa en el mercat la 
primera bombeta d’incandescència pràctica a 
nivell mundial el 1880, l’any següent ja apareix 
a Catalunya la primera companyia elèctrica, la 
Sociedad Española de Electricidad, a Barcelona, 
que posa en marxa la primera central al carrer 
del Cid amb una potencia de 64 CV. 

Però la primera electricitat tèrmica produïda 
amb carbó no agafarà embranzida fins que  
l'AEG alemanya crea la Compañía Barcelonesa 
de Electricidad, i la Sociedad Catalana para el 
Alumbrado por Gas, junt amb Lebon et Cie., 
endegà la Central Catalana de Electricidad, 
que inauguren les seves centrals a Barcelona 
l’any 1898. El mateix any Gas Reusense 
decideix entrar a la nova activitat de generació 
d’electricitat decidint la construcció d’una 
central amb maquinària de la casa Schuckert 
de Nuremberg, casualment la mateixa casa que 
va fer la maquinària de la Central Vilanova de 
la Catalana de Gas. L’any següent Gas Reusense 
ja guanya el concurs municipal per l’enllumenat 
elèctric de Reus entrant en una nova dimensió 
i un nou mercat.

La presència de Gas Reusense en el sector 
elèctric no durarà gaire: quan arriba l’electricitat 

hidràulica, que requereix grans inversions i 
que planteja una nova i descarnada lluita pel 
territori i el mercat, amb nous protagonistes 
com la Barcelona Traction6, la Energía Eléctrica 
de Cataluña7 i també la Catalana de Gas y 
Electricidad,8 la societat de Reus decideix 
retirar-se d’aquest mercat i ven els seus actius 
elèctrics a la Energía Eléctrica de Cataluña el 
mes de juny de 1912. Tant l‘antiga Barcelonesa de 
Electricidad com l'Energía Eléctrica de Cataluña 
acabaran en mans de la Barcelona Traction, a la 
que ja només plantarà cara la Catalana de Gas y 
Electricidad en els anys següents.

L’evolució durant la Primera Guerra Mundial de 
Gas Reusense és semblant a la d’altres companyies 
de gas amb dificultats pel proveïment de carbó, 
crisi en el mercat a la postguerra, desprès Guerra 
Civil i una altre postguerra amb dificultats per 
obtenir carbó i amb instal·lacions industrials ja 
amb uns anys i amb dificultats financeres per 
avançar cap a un nou futur. La situació és tant 
complexa en els anys quaranta que Gas Reusense 
decideix arrendar la fàbrica de gas de Reus a 
Carbones del Cadí durant els anys 1942 a 1946, 
recuperant després la situació anterior.

Un indicador de l’evolució al llarg de molts anys 
de l'activitat econòmica del gas a Reus pot ser 
l’evolució del preu del gas, que de 1854 a 1936, 
és a dir, en un període de 82 anys,  passà de 0,55 
pessetes/m3 a 0,45 pessetes/m3 , amb una reducció 
del 20%.9 

La situació a Catalunya i Espanya en els anys 
cinquanta era difícil: no s’acabava de sortir de la 

6 Barcelona Traction Light & Power,  creada a Toronto (Canadà) i dirigida pel nord-americà Fred S. Pearson. 

7 Energía Eléctrica de Cataluña, creada a Barcelona per la francesa Compagnie Générale d’Electricité i dirigida 
pel franco-egipci Pierre Azaria, i la Société Suisse d’Industrie Électrique de Basilea (Suïssa), que era la societat 
financera de Siemens.

8 Catalana de Gas y Electricidad, nou nom des de 1912 de la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas, 
després de l’absorció de la Sociedad General de Fuerzas Hidroeléctricas.
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postguerra i encara hi havia moltes coses a fer. 
Un apunt personal pot ajudar a caracteritzar 
l’època: per motius familiars vaig fer una estada 
d’uns dies a Castellvell del Camp, tocant a Reus, 
actualment un municipi residencial, on en aquell 
temps encara hi havia cases sense electricitat que 
només tenien llum utilitzant llums de ganxo 
(llums d’oli). Tampoc tenien aigua corrent i 
l’havien d’ anar a buscar amb un càntir a la font. 
En definitiva, un poble de pagès, on hi havia 
també una bòbila on es feien totxos, i jo n’he 
fet, amb una antiga tècnica artesanal de molt de 
temps.

En aquest context, ja a finals dels anys cinquanta 
del segle XX, apareix el Pla d’Estabilització, 
precedent del desenvolupament espanyol dels 
anys seixanta, que aportà un nou problema o una 
nova oportunitat, segons com es miri. En aquella 
època a les refineries de petroli es generava un gas 
residual que no tenia utilitat i que es va pensar 
de col·locar en el mercat, ja que no tenia aprofi-
tament i es cremava per torxa: el butà.

El butà serà la solució a moltes llars d’Espanya  
on no havia arribat mai el gas ciutat per passar de 
cuinar amb carbó a cuinar amb gas. Però per la 
indústria del gas, amb instal·lacions velles que feia 
anys que no es renovaven, i que tenia dificultats 
per obtenir la matèria primera necessària, és a 
dir, el carbó d’una certa qualitat, i tanmateix 
dificultats financeres per renovar les fàbriques i 
les canonades, l’aparició del butà, el gas envasat, 
típic de països subdesenvolupats, va representar 
pràcticament el final. 

Les alternatives eren clares: o es tancava la 
fàbrica de gas de tota la vida, o es renovava, i 
per això feia falta tecnologia i també possibilitats 
financeres. Moltes fàbriques de gas d’Espanya 

van tancar en aquesta època; altres van apostar 
per lluitar i canviar, la primera la Catalana de 
Gas y Electricidad de Barcelona, que  a la primera 
meitat de la dècada dels seixanta del segle XX 
va renovar les seves fàbriques de Barcelona per 
deixar de produir gas amb carbó i començar 
a produir-lo amb nafta, una gasolina lleugera 
derivada del petroli, canviant radicalment el marc 
de referència de la competència.

Gas Reusense va fer un camí intermedi, que 
també van fer altres fàbriques catalanes com la de 
Vilafranca del Penedès: seguir amb la fàbrica de 
carbó fent gas ciutat i alhora fer-se distribuïdors 
de butà, construint un mix de negoci diferent a 
partir de 1960.

Però la necessitat de renovar les instal·lacions 
i de sortir ja del carbó espitjava cap a noves 
solucions. En aquest context la Catalana de Gas 
y Electricidad, que ha canviat les seves fàbriques 
de Sant Martí de Barcelona i de la Barceloneta de 
carbó a nafta en els anys 1963 i 1964, i que ja albirà 
la portada del gas natural a Espanya, en aquella 
època pensant en un gasoducte des d’Algèria, 
començà una estratègia important d’adquisició 
d’empreses i fàbriques de gas, i així adquireix el 
control de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú de 
Unión industrial (1963), la de Sitges de J. Planas 
Robert (1963), la de Mataró de FECSA (1963) i 
la de Manresa del Gas Mansana (1964). També 
compra el paquet de control de la Compañía 
Española de Electricidad y Gas Lebon amb 
fàbriques a València, Màlaga, Cadis, Granada, 
Santander i Múrcia l'any 1965.10  

En el cas de Reus, els contactes comencen 
el 1966, any en que Catalana de Gas y 
Electricidad compra el 72’8% de les accions 
de Gas Reusense, arribant a l’any següent al 

9 Segons indica l’autor, veure pàgina 361.

10 FÁBREGAS, Pedro-A. (2008): Cronología Grupo Gas Natural 1843/1985. Barcelona: Fundación Gas Natural, p. 3.
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98’8% immediatament es dissenya una nova 
fàbrica i es comença a invertir en renovació 
de xarxa i en activitat comercial. Finalment, al 
1969, coincidint amb la posta en marxa de la 
nova planta d’aire propanat, que era la primera 
d’Espanya, la Catalana de Gas y Electricidad 
es queda els actius industrials i deixa l’històric 
nom i la distribució de butà a altres persones 
interessades.

Els motius per què Gas Reusense arriba 
a un acord amb la Catalana de Gas y 
Electricidad es reflecteixen a l’acta del Consell 
d’Administració del 2 de març de 1966, en la 
que es deixa 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».11  

Posteriorment la Catalana de Gas y Electricidad 
adquireix el control de Gas Tarraconense,12 i 
desprès aporta els actius de Reus a la societat 
de Tarragona (1977) per fer una societat 
de dimensió provincial amb una mida més 
important i possibilitats per l’esforç que haurà 
que fer-se amb l’arribada del gas natural, que 
substituirà les antigues fàbriques i el gas ciutat. 

L’any 1982 vaig incorporar-me al consell 
d’administració de Gas Tarraconense, i vaig ser 
testimoni de l’esforç i la lluita de la societat per 
preparar la vinguda del gas natural, que li havia 
de permetre expandir el seu mercat a la indústria 
i fer el definitiu salt cap a la modernitat.

El gas natural arribarà a Reus l’any 1983, 
permetent el subministrament directe a les 

fàbriques i la transformació de l’aire propanat 
de la fàbrica en aire metanat, per després passar 
a l'operació de canvi de gas i acabar amb el 
subministrament directe de tota la ciutat amb 
gas natural i la conseqüent eliminació de la 
fàbrica.

La reestructuració del sector del gas a Espanya 
que provoca la signatura del Protocolo de 
intenciones para el desarrollo del gas en España 
(1985) produirà amb el temps l’aparició de Gas 
Natural SDG, SA per la fusió de Catalana de 
Gas y Electricidad i Gas Madrid (1991), societat 
que finalment absorbirà Gas Tarraconense i amb 
ella als actius gasistes de la ciutat de Reus en el 
1999. La posterior absorció per Gas Natural 
SDG de Unión Fenosa en el 2009 donarà lloc a 
l’actual Gas Natural Fenosa.

Sobre la història del gas a Reus hi ha algunes 
publicacions consegudes. La primera és la 
del propi Gas Reusense per celebrar el seu 
centenari, amb el nom de Gas Reusense, SA 
1854-1954, escrita per José Banús Sans. També 
hi ha la de Josep M. Olivé i Solanes: Reus i el gas 
1855-1985, escrita a l’època en què els actius de 
Reus ja estaven a l’òrbita de Gas Tarraconense.

Sens dubte l’obra d’en Florentí Moyano és la 
definitiva. Jo sabia que en Florentí havia vingut 
a vegades a consultar coses a l’Arxiu Històric 
durant bastant de temps però no el vaig conèixer 
fins que em va convidar un dia a la defensa de 
la seva tesi doctoral a la Universitat Rovira i 
Virgili a Tarragona el dia 1 de juliol de l’any 
2009. Era un empleat de Gas Natural Fenosa 
dels serveis tècnics que havia fet la carrera 
d’història i desprès el doctorat a la Universitat 

11 Segons indica l’autor, veure pàgina 312.

12 Gas Tarraconense es va constituir el 1948 per fer una fàbrica de gas i distribució a la ciutat de Tarragona amb 
capitals locals.
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Rovira i Virgili, triant com a tema de la seva tesi 
la història del gas a Reus des del començament 
fins que va comprar l’explotació la Catalana 
el 1969.

Òbviament em vaig acostar a l’acte de defensa 
de la tesi, podent veure en directe la dimensió 
i densitat de l’esforç realitzat, que superava 
les 1.300 planes, treball pel que en Florentí va 
aconseguir clarament el cum laude. En el mateix 
moment vaig dir-li que si es podia transformar 
el text en un original d’unes 300-350 pàgines, li 
publicarien a la Fundació dintre de les nostres 
col·leccions d’història de la indústria del gas. 
Apart de la qualitat i nivell del treball, és de 
remarcar l’esforç esmerçat durant molts anys 
per l’autor en l’elaboració de la tesi a la vegada 
que desenvolupava una activitat professional 
bastant allunyada de les humanitats. També 
li hem d’agrair el treball de reducció del text 
original sense perdre el contingut, el nivell ni 
el sentit, i les adicions per millorar la contex-
tualització de la història.

En Florentí ens ha fet sentir com a molt real 
aquell comentari de l’últim director de Gas 
Reusense, en Ramon Serrat, que jo havia arribat 
a conèixer, i que ell mateix cita: «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».13 

Poder presentar un llibre sobre el gas a 
Reus és una alegria, tant per ser una de les 
primeres fàbriques de gas del país com per 
l’extraordinària personalitat de les persones de 
Reus, que estimen la seva ciutat i que estiguin 

on estiguin la recorden. També des d'una 
perspectiva intimista és una satisfacció per les 
meves relacions històriques amb Reus, doncs 
un dels meus avis hi tenia una fàbrica d’acabats 
tèxtils, Vidal Gabarró Hermanos, fa cent anys, 
però també pels reusencs que he conegut, entre 
altres Carles Tomàs, Joan Miquel Albouy, Santi 
Vila Abelló, Pau Abelló i un llarg etcètera.

Només es pot acabar aquest pròleg amb 
aquelles paraules d’en Joan Puig i Ferreter, en 
El cercle màgic, que una vegada vaig llegir i em 
van impressionar:

 «Què són la gent de Reus? Pagesos , 
menestrals, industrials, mercaders? Ho són 
tot alhora, i d’aquí vénen les seves contra-
diccions. No hi ha res més difícil de definir 
que un reusenc. Per la seva situació de ciutat 
enclavada enmig d’un camp riquíssim, 
d’una forta fesomia agrària. Reus dóna a 
cadascun dels seus fills certs trets de l’home 
aferrat a la terra, Però la vella tradició 
comercial, l’empremta damunt la raça d’una 
llarga cadena de generacions consagrades 
al mercadeig, dóna també als reusencs el 
caràcter de l’home inquiet, removedor i 
aventurer».14 

13 SERRAT i BIARNES, Ramon: Catalana en las ciudades de España. Reus y el gas, citat por Florentí Moyano, 
p. 323.

14 Citat per ARNAVAT, Albert et alters (1998): Reus 1900, segona ciutat de Catalunya. Exposició Museu Comarcal 
Salvador Vilaseca. Reus: Ajuntament de Reus / Fundació “la Caixa”, p. 13.
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Aquest llibre forma part de la tesi doctoral 
amb la qual s’ha realitzat 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. Aquest 
llibre està dividit en 3 parts, que comprenen 
els diversos períodes històrics que va travessar 
la societat Gas Reusense. S’ha volgut plasmar 
l’evolució d’una empresa gasista durant la segona 
meitat del segle XIX i el més de mig segle XX en 
què l’empresa reusenca va produir i comercia-
litzar el gas canalitzat per a l’enllumenat públic 
i el consum domèstic. Entre d’altres aspectes, 
l’anàlisi de l’empresa s’ha realitzat a partir de la 
seva creació i de la intervenció dels seus primers 
accionistes; dels resultats econòmics de més d’un 
segle d’existència; de les decisions empresarials 
estratègiques; de la influència de l’aparició, el 
desenvolupament i la decadència de l’enllumenat 
a gas; l’expansió energètica a la ciutat de Reus 
a partir del creixement del consum particular 
i la competència que en matèria energètica van 
significar l’aparició de l’electricitat i el butà. 
També, una bona part de l’argument del llibre 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. 

Introducció

L’altra línia que considerem bàsica és l’estudi del 
factor humà, el comportament institucional i 
econòmic 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 en 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 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 per als 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.

En el llibre, dins del marc d’evolució empresarial 
i tècnica, també s’inclouen aspectes que formen 
part 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 
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i electricitat. No es tracta, per tant, de realitzar 
un índex de les restes materials de Gas Reusense, 
sinó que es vol escenificar la relació entre els 
moviments de la societat gasista i l’evolució 
tecnològica i industrial d’un procés determinat: la 
destil·lació de l’hulla per a la generació energètica. 

També, aquesta tesi tracta altres aspectes 
considerats vitals per a la comprensió de les 
vicissituds d’una activitat econòmica de capital 

La fàbrica de Gas Reusense el 1954. Al fons a la esquerra, la xemeneia existent.  
Foto AHFGNF.

local durant més d’un segle dins de la indústria 
del gas catalana i espanyola. A cadascun dels 
diversos capítols, s’aprofundeix en la creació de 
l’empresa i en el seu desenvolupament, d’acord 
amb un primer criteri cronològic, i en funció 
de la seva relació amb les institucions locals, els 
habitants de la ciutat 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 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 possibi-
litats de producció i va aportar solucions 
energètiques inimaginables abans de la segona 
meitat del segle XIX. Quant a les primeres 
matèries utilitzades per la indústria de gas a 
Reus, el protagonisme de la nostra història és 
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per a l’hulla, que va ésser l’element bàsic de la 
producció de gas. A la segona part del llibre 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 l’electricitat 
per a les ciutats i de la competència que es va 
generar entre ambdues energies, malgrat que Gas 
Reusense va participar com a primer distribuïdor 
i productor d’electricitat en el negoci elèctric en 
el període breu comprés entre l’any 1898 i 1912.

La idea que 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. El procés evolutiu de l’empresa 
durant el segle XX queda reflectit en la tercera 
part d’aquest llibre, on es tracten els moments 
crucials per la indústria del gas de les ciutats 
mitjanes espanyoles.

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 l’esperit de supervivència que dóna allò que 
es considera com a propi. De fet, Gas Reusense 
va ser una realitat econòmica, industrial i social 
marcada amb una aurèola de romanticisme que 
va ser habitual en d’altres empreses gasistes 
locals catalanes i espanyoles. És això el que es 
vol mostrar en aquest llibre, el desenvolupament 
d’una iniciativa industrial local on es pugi 

emmirallar la història d’altres indústries que 
van tenir el gas, sobretot, i l’electricitat com a 
protagonistes. 

Aquest llibre no hagués estat possible sense 
l’ajuda i la comprensió d’algunes persones, a qui 
agraeixo de tot cor que em donessin el seu suport 
intel·lectual i professional d’una forma desinte-
ressada. En primer lloc vull tenir un record pel 
director de la tesi a partir de la qual es va generar 
aquest llibre, el Dr. Pere Anguera, per haver-la 
regit d’una forma immillorable; és per això 
que li dedico de manera emotiva. 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 tesi. 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 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. Sens dubte, si 
aquest llibre ha estat possible és gràcies a l’interès 
i l’esforç per la recuperació de la història del gas 
que, des de fa molts anys, realitza el president 
de la Fundació Gas Natural Pere-A. Fàbregas. 
Hi ha d’altra gent a la que necessitaria agrair 
el seu suport i interès per aquesta tesi, però la 
llista seria força llarga com per detallar-la aquí; 
ells saben qui són i si no jo els hi ho recordaré 
personalment.

Florentí Moyano Jimènez 
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Primera part:       
Gas Reusense nascuda  
del canvi energètic    
realitzat durant la segona   
meitat del segle XIX.

«[...] Siempre ha existido una estrecha relación de fondo entre 

la historia general del hombre y su progreso tecnológico[...]».

T.  K. Derry i Trevor I. Williams,  
Historia de la tecnología. 

Desde 1750 hasta 1900. (I)
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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 

1. Gas Reusense,      
 una nova empresa  
 per a una nova tecnologia.

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 Història. Barcelona, 1975. Pàg. 240.

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 l’últim quinquenni (0,56 a 1). 
L’endarreriment de la indústria és 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.

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 d’Europa ja estava consolidat a meitat 
del vuit-cents, fa possible que s’importessin al 
Principat noves tecnologies 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 sí que 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. És per això que la Revolució Industrial 

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

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 combus-
tibles 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 en la seguretat ciutadana, 
en el prestigi ciutadà i grans avantatges per als 
establiments industrials, perquè va permetre 
augmentar la jornada laboral. El nou fluid va 
significar, per a les poblacions que l’adoptaren, 
un canvi en alguns dels seus costums 
quotidians 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. Una altra mostra de 
la incorporació del gas a la ciutat va ser 
l’adequació dels comerços; així, trobem ja 
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 subminis-
trament 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; 

3 ROCA, Francesc: Concentració urbana i transformació social dins de Història de Catalunya. Volum V. Salvat 
Editors, Barcelona, 1985. Pàg. 96.

4 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona (1841-1933). Col·lecció «La estrella polar», 
Ediciones del Serbal, Barcelona, 1996. Pàg. 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 que al 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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Cadis ho va fer 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; 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 enllumenar amb 
gas 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, 

6 Aquestes ciutats van ser Albacete, Alacant, Burgos, Cartagena, Jerez, Pamplona i Valladolid. SUDRIÀ, 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, 1983. Pàg. 104-106.

7 La seva influència era present a València, a Granada, a Almeria, a Port de Santa Maria, a Santander, a Cadis,  
a Múrcia, a Cartagena i Alacant. El 1871, la companyia Lebon dirigia a Espanya deu fàbriques de gas. Ídem. 
Pàg. 105. 

8 FERNÁNDEZ, Alexandre: Cambio tecnológico y transformaciones empresariales: gas y electricidad en Bilbao 
y en Burdeos (1880-1920). 

9 El 1861, el nombre de les fàbriques registrades a Espanya eren 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 quals 32 estan eren catalanes. SUDRIÀ, 
Carles: Notas sobre la implantación y el desarrollo de la industria del gas en España, 1840-1901. Pàg. 106-107. 

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 al 
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, pràcti-
cament de forma exclusiva, del capital local; 
aquest va ser el cas de Gas Reusense i d’altres 
empreses catalanes. 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 simbiosi 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 revolu-
cionàries aplicacions de l’energia produïda amb 
el gas i, mig segle després, amb l’electricitat.9 

D’aquesta manera la ciutat de Barcelona fou, 
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10 «[...] El día 9 de octubre de 1844, día de San Dionisio, quedó inaugurado 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 oficioso del nuevo alumbrado el 18 de 
agosto de 1847 en la calle del Prado, Salón del mismo nombre y calle del Lobo […]». SIMÓN PALMER, María 
del Carmen: El gas y los madrileños. Gas Madrid, Espasa Calpe, 1989. Pàg. 53.

12 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.  
Gas Tarraconense, SA. Valls, 1995. Pàg. 17-18. 

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

14 RIBÉ, Ernest i GASCÓN, Vicenç: Història del gas canalitzat a Valls. 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. Pàg. 27-35. 

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 i del subministrament 
de gas als particulars i a les indústries. Amb 
posterioritat, altres companyies s’establiren a 
Barcelona com els seus competidors, la qual 
cosa va afectar el preu del fluid i 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 
d’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 de les quatre 
ciutats de Catalunya més poblades. La primera 
era Barcelona i després la seguien 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 
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 industria-
lització 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 desenvolu-
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pament 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 per això 
que cada petita o mitjana indústria 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. 

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.

17 A Tarragona naixeria el 1858 la Sociedad Tarraconense para el Alumbrado por Gas, i el 1887 una altra empresa 
que es dedicà a fer-l’hi la competència a l’anterior, el Gasómetro Tarraconense. L’any 1880 s’estableix la sociedad 
anónima del Alumbrado por Gas de Valls, que regirà la fàbrica de producció. 

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.

21 El 14 de juny de 1859 es signava un document en el que s’enumeraven els edificis de la ciutat. D’un pis n’hi 
havia 547; de dos pisos n’hi havia 1.035; de tres, 1.148; i de quatre, 215. El total d’edificis comptabilitzats en 
aquest document era de 3.560 edificis, per la qual cosa 615 edificis d’aquests 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, indicaven 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 crisi industrial que patia la ciutat, que van perdre, en aquests anys, 431 treballadors, 
bàsicament del sector tèxtil. ACBC: Estadístiques generals sobre població, professions, activitats i serveis públics, 
1801-1870.

Una altra conseqüència de l ’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 corres-
ponien, en gran part, a inversors estrangers 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 pisos.21
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22 ACBC: 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.

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. Una societat en ebullició 1800-1923. Volum III. Pàg. 23.

Hi havia 11 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 diferen-
ciades: 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 totalidad de calles están sin empedrar [...] 
No obstante lo dicho, Reus va mejorando en su 
urbanización [...]». Quant 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, 
a l’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 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.
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1.1. Naixement  
 d’una empresa   
 energètica dins  
 la societat  
 reusenca del    
 segle XIX.

Es pot afirmar que el projecte de la societat Gas 
Reusense albirà el seu naixement l’any 1853, 
perquè va ser l’any en què Macià Vila i Mateu 
es va convertir en el seu primer president i en un 
dels seus principals promotors. Aquest any va 
reclamar una autorització davant de l’ajuntament 
de Reus per establir un gasòmetre a la ciutat.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 pel 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 que aquest 
arribés al gasòmetre i a la xarxa de subminis-
trament. 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 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 

27  ACBC: Actes Municipals 1853. Foli 61. Reus, 3 de setembre de 1853.  

28 ACBC: 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 SA, 1854-
1954. Pàg. 10. 

30 ACBC: Actes Municipals 1854-1855. Reus, 4 de febrer de 1854. Folis 17-19. 

31 Ídem. Folis 17, 19, 22 i 29. 

32 AHT: Protocols Notarials. Basedas y Saludes, Plácido. Manual 1854. Folis 82-99. 
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la societat Macià Vila i Mateu, i com a secretari,  
Joan Tarrats i Aleu.33 La societat neix dintre d’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, em sembla 
que equival a invertir l’ordre causal. Una mística 
econòmica neix de l’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 

33 «[…] En dicha sesión se elige la primer junta inspectora, que la forman los señores Don Matías Vila Mateu, Don 
Pedro Ódena Pujol y Don José M. Morlius Borrás, y como suplentes los Sres. Don Melcior Bofill Augé y Don Juan 
Soler Clariana. Para el cargo de administrador es elegido Don José Simó Amat. […]». BANÚS SANS, Josep: 
Gas Reusense SA, 1854-1954. Pàg. 13.

34 ANGUERA i NOLLA, Pere: Economia i societat al Baix Camp a mitjan del segle XIX. Escaire,3. Publicacions 
del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, 1981. Pàgs.: 45-49. 

35 VILAR, Pierre: La Catalogne industrielle. Réflexions sur un démarrage et sur un destin. Comunicació presentada 
en Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, Lyon, 7-10 d’octubre de 1970 
en L’Industrialisation en Europe au XIXe siècle. Cartographie et typologie. Éditions du Centre National de la 
Recherche Scientifique, París, 1973. Pàg. 433.. 

36 VICENS i VIVES, Jaume i LLORENS, Montserrat: Industrials i Polítics (segle XIX). Editorial Vicens-Vives, 
1983. Pàg. 67.

37 Ídem. 

38 Ídem. Pàg.: 68-69. 

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 obra col·lectiva. Les empreses 
tèxti ls 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, concre-
tament 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 
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generacions i que això li donà un caràcter indivi-
dualista 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 capital 
considerable; trets que ajuden a l’avenç d’un 
procés d’industrialització poc individualista. És 
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 capital invertit en recerca tècnica varen fer que 
l’única possibilitat d’adaptar-se a la modernitat fos 
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, 
que 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 reressagat 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 les possibilitats incalculables que l’aparició 
de la nova tecnologia presentava. Aquest fet va 
comportar que en un primer moment s’invertís 
amb gran dosi 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 És així com 
observem que l’any 1854 l’ajuntament de Reus, 
com tots els consistoris catalans, es troba davant 
d’un període de crisi 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 crisi va comportar que 
el municipi no pogués augmentar els tributs 
sobre la població. L’oídium va ser un dels grans 
problemes que va afectar greument 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 

39 CARDWELL, Donald.: Historia de la tecnología. Alianza Universidad núm.: 847, Madrid, 1996. Pàg.: 47-48.

40 VICENS i VIVES, Jaume i LLORENS, Montserrat: Industrials i Polítics (segle XIX). Pàg. 61-62. 

41 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. Pàg. 31-34.
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generals O’Donnell i Dulce. Varen reconèixer el 
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 crisi.42

Un altre contratemps que es va presentar l’any 
1854 fou l’aparició de l’epidèmia coneguda per 
«còlera morbo» 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 suma dels efectes produïts per la revolució, la 
manca de treball i l’aparició del 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 d’aquesta 
conjuntura hi hagués quelcom d’interessant 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 
especial si considerem els problemes que, com 
a Reus, patien els municipis. Si imprescindibles 
eren els elements privats en la creació industrial, 

42 Ídem i ACBC: Actes municipals 1854-1855. Folis 24 i 122. 

43 ACBC: Actes Municipals 1854-1855. Foli 133. 

44 ARNAVAT i  CARBALLIDO, Albert: Moviments socials a Reus 1808-1874: dels motins populars al sindicalisme 
obrer. Pàg. 27-35. 

45 L’ajuntament de Vilafranca del Penedès 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’interessessin 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 de Gas Penedès. Pàg. 10. 

46 FERNÁNDEZ, Alexandre: Cambio tecnológico y transformaciones empresariales: gas y electricidad en Bilbao 
y en Burdeos (1880-1920).   

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 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, 
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 o 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 d’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.

El paper dels ajuntaments va ser fonamental 
perquè, tant a França com a Espanya, es benefi-
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ciaven 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. 
El fet de considerar la col·lectivitat com el 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 dins del municipi 
o d’altres institucions públiques.48 

Un dels aspectes rellevants de la consolidació 
burgesa de l’època són els mecanismes amb els 
quals es regia el capital financer: les concen-
tracions 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 

L’enllumenat de gas a l’any 1904 estava completament integrat al paisatge urbà. Plaça del Mercadal. Foto CIMIR.

47 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. Tom 1. Civitas, 1998. 

48 La paraula burgès s’introdueix en el nostre lèxic al 1869, a conseqüència de la Revolució de Setembre; fins aquest 
moment es parlava de capitalistes o industrials. VICENS I VIVES, Jaume i LLORENS, Montserrat: Industrials 
i Polítics (segle XIX). Pàg. 125.. 



1. Gas Reusense, una nova empresa per a una nova tecnologia

–31–

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 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, 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 

49 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 
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, Pàmies y Huguet el 1853.

52 ANGUERA i NOLLA, Pere: Siluetes vuitcentistes. 20 impulsors de Reus al segle XIX. Reus, 1982. Pàg. 113-115. 
ARNAVAT i CARBALLIDO, Albert: Moviments socials a Reus 1808-1874: dels motins populars al sindicalisme 
obrer. Pàg. 27-35. 

53 FORT i PRATS, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Pàg. 211-214.

Nou. 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 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, del qual seria el 
president Pere Òdena i Pujol (també accionista de 
la societat Gas Reusense), i el vicepresident Macià 
Vila i Mateu.53 També, l’any 1864, Macià Vila va 
participar directament, amb més d’un 10% del 
capital, en l’ampliació de capital de la societat La 
Sedera Reusense. Aquest cas presenta caracte-
rístiques clàssiques de l’expansió industrial de 
gran part de 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 
d’inversors; en un segon terme, cal destacar 
que les companyies es fundaven per 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 
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anys.54 Macià Vila és un clar exemple de les 
estretes relacions entre el capital i el poder. El 
primer president de Gas Reusense tenia una 
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 és 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 La 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 s’incorpora 
a 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 és una 
figura vuitcentista que recull gran part dels 
trets atribuïts per Vicens Vives a l’industrial i 
dirigent català de l’època.58  

Gas Reusense va néixer amb la vocació 

54 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. 

55 ACBC: Actes municipals 1858-1861. Reus, 1 de setembre de 1858. 

56 Ídem.  

57 ACBC: Actes municipals 1862-1865. Reus, 31 de març de 1862. 

58 «[...] El progrés de l’economia catalana fou una obra col·lectiva en la qual les minories dirigents, terratinents i 
fabricants, posaren el coll, ensenyant al pagesos i als obrers els nous procediments tècnics per a la millora de la 
producció agrícola i industrial. [...]».VICENS i  VIVES, Jaume i LLORENS, Montserrat: Industrials i Polítics 
(segle XIX). Pàg. 25.

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, la 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 
l’any 1842. A 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.
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El fons de 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 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 era de 460.000 rals, un 35% de les 
accions, que 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   
i el que menys, 1 acció.60 

Es va tractar d’una nova indústria energètica 
que va concitar unes grans expectatives, no 
tan sols perquè 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 dóna 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 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 

59 AHT: Escriptura de constitució de la societat Gas Reusense. Protocols Notarials. Basedas y Saludes, Plácido. 
Manual 1854. Folis 82-99.

60 El 1852, foren anomenats per la junta ordinària d’accionistes de La Catalana per formar part de la comissió de 
tres membres que havien de tractar la qüestió de augmentar la potència de la fàbrica mitjançant una ampliació de 
capital de 100.000 duros o pesos forts, necessaris per perllongar la xarxa de canalitzacions. ARROYO HUGUET, 
Mercedes: La industria del gas en Barcelona. 1841-1933. Pàg. 56.

61 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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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 

62 RIBÉ, Ernest i GASCÓN, Vicenç: Història del gas canalitzat a Valls.Pàgs.18-23. 

63 AHT: Escriptura de constitució de la societat Gas Reusense. Protocols notarials de Plàcid Basedas i Saludes. 
Manual 1854. Folis 82-99.

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. 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.62 

A Reus, 39 accionistes van constituir la societat 
Gas Reusense:63 «[…] Dichas seiscientas 
c incuenta acciones quedan repartidas y 
representadas por los socios de la forma siguiente: 

 D. Cayetano Pámies y Juncosa cincuenta y tres 53

 D. Guillermo Richards cincuenta  50 

 D. Matías Vila y Mateu cuarenta y ocho  48

 D. Juan Tarrats y Aleu cuarenta y cinco 45

 D. Pedro Sardá y Caylá treinta y cinco 35 

 D. Agustín Robert treinta y cinco 35

 D. Pedro Ódena y Pujol treinta y tres 33

 D. Policarpo Aleu treinta y dos 32 

 D. Poncio Morera veinte y ocho 28

 D. Jose María Morlius y Borrás diez y seis 16 

 D. Vicente Oller diez y seis 16

 D. José Ramon Font diez y seis 16

 D. Felipe Prat diez y seis  16 

 D. Tomás Coma diez y seis   16

 D. Jose Manuel Lopetegui diez y seis  16

 D. Francisco Prat y Ros quince  15

 D. Francisco Subirá y Grau trece  13

 D. Tomás Abelló y Estela trece  13
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64 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. 

65 AHT: Escriptura de constitució de la societat Gas Reusense. Folis 82-99.

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 Vila, que 
en posseïa 48 i en controlava 223, les seves a 

 D. Juan Bofarull y Gebelli trece  13

 D.  Juan Soler y Clariana trece  13

 D. Juan Artells y Vallverdú trece  13

 D. Juan Domingo y Serra trece  13

 D. Francisco Figuerola y Pámies once  11

 D. Joaquin Borrás y Compte diez   10

 D. Esteban Llaberia y Cabré diez   10

 D. Jaume Quer y Ballester nueve    9

 D. José Simó y Amat ocho    8 

 D. Melchor Bufill y Augé siete   7

 D. Félix Bartomeu y Forgas siete   7 

 D. Baudilio Bufill y Augé seis    6

 D. Federico Lemercier Bocours seis    6

 D. José Montaner y Rincón cinco     5

 D. José Llobera y Ribot cinco   5

 D. José Guardans y Montserdá cinco   5

 D. Miquel Valls y Meix cuatro   4

 D. Juan Bautista Lletges y Caylá tres   3

 D. José Pelegrí y Borrás tres   3 

 D. Franco. Romero y Barbé dos   2

 D. Manuel Demestres y Buxó una    1   

650 […]».

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 Vila, 
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 la resta 
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de 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 dins 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 la ràtio persona-accions és molt més 
elevada 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 artesans van adquirir una mitjana 
de 12,6 accions per cap, és 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 és evident; l’any 1860 hi havia cinc 
accionistes que eren regidors de l’ajuntament 
de Reus: Gaietà Pàmies i Juncosa, que a 
més havia estat nomenat tinent d’alcalde i 
era l’accionista més important; Macià Vila 
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 Caylà, 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  

66 FORT PRATS, Jaime: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom I. Pàg. 50 i 58. 

67 Ídem. Pàg.: 263. 

68 Ídem. Tom IV. Pàg. 313. 

69 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. 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, impulsà 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. Pàg. 206-207. 
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70 FORT   PRATS, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom III. Pàg. 49-54.

71 Memòria, 1886-1986. Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Reus. Pàg. 10, 66 i 187.

72 AHT: Escriptura de constitució de la societat Gas Reusense.

73 AHFGNF: Escriptura de societat núm. 242. Notaria de Plácido Bassedas. Reus, 2 d’abril de 1871. Article 33.

 

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 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, en 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, 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 l’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 Reial 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 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 de 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.
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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 companyia. Establia l’augment de 
capital i l’emissió consegüent d’accions que el 
representaven i fixava als subscriptors la respon-
sabilitat 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 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  

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: 1) Observar i fer observar els 
estatuts i reglaments. 2) Acordar la convocatòria 
de les juntes generals. 3) Emetre dictamen sobre 
les proposicions dels accionistes que devien 
sotmetre a la consideració i acord de la junta 
general. 4) Exposar l’anàlisi efectuada sobre 
els inventaris i balanços generals presentats 
per l’administrador. 5) Acordar, a proposta de 
l’administrador i en el cas d’augmentar el capital 
de la companyia, la petició de dividends passius 
als accionistes. 6) Inspeccionar, examinar i 
aprovar els comptes i operacions efectuades per 

74 AHFGNF: Ídem. Capítol cinquè.
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75 Ídem. Del capítol sisè al novè. 

l’administrador. 7) Resoldre les consultes que 
els hi fes l’administrador. 8) Podien suspendre 
l’administrador sempre que la junta d’inspecció 
ho estimés oportú i posseís motius que justificaren 
la decisió; acte seguit podien nomenar interi-
nament un substitut i convocar la junta general 
d’accionistes al dia següent per a procedir a la 
nova elecció. 9) Tenien el poder de decidir el futur 
del secretari, el tenidor de llibres i el fons social. 
10) 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: 1) 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. 2) Havia de dirigir i d’administrar 
els interessos de la societat. 3) Estava obligat a 
formar anualment el balanç general que havia de 
presentar a la junta d’inspecció. 4) Proposava a la 
junta d’inspecció el nomenament dels empleats 
de la societat, excepte el de secretari i el de 
tenidor dels llibres. 5) Nomenava i acomiadava 
lliurement els peons, mossos de fàbrica i altres 
dependents inferiors. 6) L’administrador posseïa 
la firma social. Per a ser candidat a adminis-
trador, s’havia de ser propietari d’un mínim 
de quinze accions. L’administrador tenia un 
càrrec amb caràcter renunciable i es renovava 
cada quatre anys. Les atribucions comuns a la 
junta d’inspecció i a l’administrador eren: 1) 

Acordar tot augment de material. 2) Determinar 
si era convenient proposar a la junta general que 
s’augmentés el capital de la societat. 3) Formar els 
reglaments particulars pel bon ordre dels negocis 
social.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 s’escollia el 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 un 
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 funccions, 
signava els anuncis de totes les disposicions de les 
juntes que s’havien de donar al públic, i també 
redactava i signava, juntament 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 al 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 partides. Del 
conjunt dels beneficis —beneficis bruts— 
es separaven anualment un 2% pel fons de 
reserva, fins que aquest fos d’un 10% del 
capital social; un 1% sobre l’import del compte 
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de material; el 3% sobre el de canonades; el 
5% sobre el de béns mobles i estris; el 4% 
com a retribució de 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 d’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 de 1856 es 
modificaren els articles 20 i les bases tercera i 
quarta de l’article 29 perquè no s’ajustaven al 

76 Ídem. Reglament. 

77 AHT: Modificació articles 20 i 29 dels Estatuts «Gas Reusense». Notaria de Plácido Bassedas, Reus, 22 de març 
de 1856. Manual 1856. Folis 178-182.

78 «[...] La «junta inspectora» la forman los señores Don Matías Vila Mateu, Don Pedro Ódena Pujol y Don Tomás 
Abelló Estela, presidiéndola el primero... [...]». Ídem. Pàg. 16.

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 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 l’any 1854 i 
que ja actuava amb totes les seves facultats, va 
quedar legalitzada l’any 1856.78

Gas Reusense des d’un bon principi tenia unes 
grans expectatives d’expansió, perquè el gas 
produït era aplicable no tan sols a l’enllumenat 
públic i al particular, sinó que també, molt aviat, 
va desenvolupar les aplicacions necessàries 
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79 ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas a la Catalunya del segle XIX. Pàg. 57. 

80 OLIVÉ i SOLANES,  Josep Ma.: Tarragona a través del temps. Pàg. 170. ARROYO HUGUET, Mercedes: 
Tècnics i tecnologia de gas a la Catalunya del segle XIX. Pàg. 48. 

81 OLIVERAS i  SAMITIER, Josep: Desenvolupament industrial i evolució urbana a Manresa (1800-1870). Caixa 
d’Estalvis de Manresa, 1985, II part, capítol 7.3. ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas a 
la Catalunya del segle XIX. Pàg. 48.

per introduir-se en el mercat, 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 el 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 l’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 
la futura societat Gas Reusense, i, per l’altre, 
William Richards, 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. Com que es 
tractava d’una moderna indústria, no hi 
havia encara tècnics autòctons 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, 
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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 
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 de 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 gasòmetres que s’havien 
de muntar calia que tinguessin una capacitat 
per donar subministrament a 4.000 llums d’un 
consum de 100 litres per hora durant cinc hores 

82 GARRABOU, Ramon.: Enginyers industrials, modernització econòmica i burgesia a Catalunya (1850-Inicis 
del s. XX). Col·lecció Clio. L’Avenç-Col·legi d’Enginyers Industrials, Barcelona, 1982. Pàg. 179-180. 

83 Tradició gasista. 75 aniversari de Gas Penedès. Gas Penedès SA. Vilafranca, desembre de 1994. Pàg. 8.. 

84 MARTOS DE CASTRO, Federico: Aportación para una historia de la industria del gas en España. Núm. 104 
de Economia Industrial, 1971. 

85 GARCÍA DE LA FUENTE, Dionisio: La Compañía Española de Gas, SA. CEGAS, más de cien años de 
empresa. CEGAS, València, 1984. Pàg. 80. 

86 GONZÁLEZ GARCÍA, Antonio: El gas en Sevilla. 100 años de Historia 1846-1945. Sevilla, 1981. Pàg. 9-10. 

87 OLIVÉ i SOLANES,  Josep Ma.: Tarragona a través del temps. Pàg. 168-170.

88  AHFGNF: Conveni. Acord entre Gas Reusense i William Richards. Reus, 20 de gener de 1854.
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i mitja diàries, és 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 en 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 purifi-
cadors, 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. Els gasòmetres de la 
fàbrica havien d’ésser dos, d’una capacitat 
total de 1.400 metres cúbics, és 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 de Gas Reusense el 1886. Foto AHFGNF.
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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 impres-
cindible la compra de tubs per a la canalització 
del primers carrers reusencs. El fet que 
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.

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, i l’enginyer 
anglès 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 representants 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 li facilitaria el terreny necessari per 
establir els gasòmetres, els dipòsits de carbó, 
els edificis principals i els annexes a la fàbrica. 
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. Després de les discussions 
sobre les bases que havien de determinar les 
relacions municipals amb l’empresa distri-
buïdora 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 

89 Ídem.

90 ACBC: Actes Municipals 1854-1855. Foli 15.  

91 Ídem. Reus, 30 d’agost de 1854. Foli 127. 
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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 en 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 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 

92 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense SA, 1854-1954. Pàg. 12-13.

93 ACBC: Actes municipals 1854-1855. Folis 174-178. Reus, 27 de novembre de 1854.

94 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense SA, 1854-1954. Pàg. 13-14.

 

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 sustituir 
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 aquel 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 
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 experi-
mentase las notables mejoras que los adelantos 
y la situación de este pueblo reclaman, habían 
formalizado convenio con la junta de dicha 
sociedad […]».94
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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 obligada 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 
dels carrers per 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 pleniluni 
i els tres dies anteriors i posteriors. El bec de 

95 ACBC: Actes Municipals 1854-1855. Reus 3 de febrer de 1855. Foli 204. 

96 Aquest sistema de consum i de pagament del gas subministrat als particulars aviat va quedar restringit degut a la 
picaresca que es donava degut a la manipulació dels usuaris, que podien obtenir major cabdal de gas pel mateix 
preu. El 1887, en celebrar una nova contracta amb l’ajuntament, aquest sistema de pagament va desaparèixer. 
AHFGNF: Contracta Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y la sociedad «Gas Reusense». Protocols Notarials 
de Teodoro Pedrol y Tomas. Núm. 586. Reus, 26 d’agost de 1887. Clàusula octava.  

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 respon-
sabilitat 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 
que 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 dels 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 
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l’administració de Gas Reusense. Els «artistes» 
eren els únics responsables de les seves obres 
i els seus 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. És 
evident que aquest assumpte no era fortuït 
i que l’empresa estimava que la indústria 
del gas seria rendible mentre existís aquesta 
clàusula d’exclusivitat en la distribució del 

97 ACBC: Actes municipals 1854-1855. «Plec de condicions mitjançant les quals la societat titulada Gas Reusense 
ofereix al Magnífic Ajuntament d’aquesta vila subministrar l’enllumenat públic de gas». Article 15. 

98  «[...] El Magnífico Ayuntamiento concede a la empresa el 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. [...]». 
Ídem. 

99 A més, el municipi va correspondre a l’expansió de les canalitzacions pels eixos viaris més prestigiosos i de major 
rellevància social; zones que comprenien el major moviment econòmic i representativitat social i política.

      
  Fins 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

Becs

Des del vespre 

Quadre 1. Preus de l’enllumenat particular l’any 1854

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 mantin-
gueren 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 anys després 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 

Font: Extret del contracte entre Gas Reusense i l’ajuntament de Reus.
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subministradora de gas i l’ajuntament.100 El 
monopoli de Gas Reusense en la fabricació de 
gas es va veure amenaçat, 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. 
En una ciutat com Barcelona, amb un alt 
potencial, sí 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 d’evitar els riscos 
que apareguessin problemes i accidents que 
poguessin 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 subminis-
trament 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 l’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 i 

100 ACBC: Conducció de gas, 1866. Fons Municipal de Reus. Obres i urbanisme. 

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 corres-
ponents i de restituir els serveis al seu estat 
anterior. 

L’ajuntament es va comprometre a 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 
públ iques 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 
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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 la importància 
econòmica de Reus com a centre punter del 
comerç i de la fabricació de la demarcació, 
i que situaven 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 havia de 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 l’única empresa autoritzada en 
la col·locació dels ramals (connexió de servei) 
de la canonada i altres elements necessaris pel 

101 ACBC: Actes municipals 1854-1855. «Plec de condicions». Reus, 27 de novembre de 1854. Folis 174-178.. 

102 «[...] No es dable poner en duda la grande importancia de la referida mejora, que conduce de una manera notable 
al embellecimiento de esta villa, Centro del comercio y de la Fabricación de esta provincia, y muy digna por tanto 
de que sea la primera en la carrera de los adelantos materiales, fruto de moderna civilización. —Tarragona, 7 
de diciembre de 1854. —El presidente, León de Mateo. —P. A. de V. E. —Carlos Montañés, secretario […]». 
BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense SA, 1854-1954. Pàg. 14.

103 «[...] Al 1843 —11 anys després de la pionera fàbrica Bonaplata de Barcelona— es fundà La Industrial Reusense, 
la primera factoria amb una màquina de vapor a la ciutat. Comença amb dues calderes d'una força de 20 cv 
i durant 10 anys impulsà la fabricació de filats i, algunes temporades, de teixits de cotó. [...]». ANGUERA i 
NOLLA, Pere: Economia i societat al Baix Camp a mitjan del segle XIX. Pàg. 49-66.

104 El Liberal Reusense. Dijous, 30 de novembre de 1854. Núm. 105. 

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 
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 és com descobrim 
que 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 en 
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 
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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.

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 

Nosotros tenemos el placer de poder satisfacer 
hasta cierto punto esta 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: ¿quién 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, 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 

105 Ídem. Dissabte, 14 d’octubre de 1854. Núm. 64.

106 BANÚS SANS, Josep:  Gas Reusense, SA. 1854-1954. Pàg. 15-16.

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, quan 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.

1.3. Consolidació de  
 Gas Reusense  
 durant la segona   
 meitat del XIX. 

1.3.1. La situació econòmica  
 a Reus. 
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107 ANGUERA i NOLLA, Pere: Economia i societat al Baix Camp a mitjan del segle XIX. Pàg. 49-66. ARNAVAT 
i CARBALLIDO, Albert: Moviments socials a Reus. 1808-1874: Pàg. 27-35. 

108 ANGUERA i NOLLA, Pere: Informes sobre l’economia reusenca del segle XIX. Cambra de Comerç i Indústria 
de Reus. Reus, 1985. Pàg. 29. 

109 L’autor resta anònim, però sembla ésser que parlem d’una persona formada, reflexiva i amb el suficient poder 
econòmic com per pagar-se l’edició de l’opuscle. Reus, su pasado y su porvenir. Impremta de la Viuda e hijo de 
Sabater, 1861. 

110 L’any 1860 el cens de població realitzat a Reus determinava que hi havien 27.257 habitants, mentre que al 1857 
la població reusenca era de 28.171 habitants. ANGUERA i NOLLA, Pere: Economia i societat al Baix Camp a 
mitjan del segle XIX. Pàg. 5 i 8. ACBC: Actes municipals. Any 1862-1865. Reus, 4 de desembre de 1863. Foli 273.

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 
d’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 d’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 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 sol 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 és a partir de 
l’any 1835 quan es varen iniciar les causes de la 
decadència d’una ciutat de Reus eminentment 
mercantil, on l’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 
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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 d’unes poques persones. 
Les causes de la decadència comercial de la 
ciutat les trobava en 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 pels 
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 que 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 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 el 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 l’antiga puixança del comerç local. Va posar 
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111 ANGUERA, Pere: Informes sobre l’economia reusenca del segle XIX i Reus, su pasado y su porvenir.  

112 ACBC: Actes Municipals 1862-1865. Reus, 22 de març de 1862. 

113 El tema es va debatre al consistori i en una acta municipal es va recoll ir el text que reproduïm 
a cont i nuac ió:  «[…] cad a dí a que pasa se va agravando l a c r i s i s  fabr i l  por que pasa es t a 
c iudad y que los trabajadores que no tienen ocupac ión no solamente aumentan sino que no es 
posible que puedan ya mantenerse después de largo tiempo que permanecen sin ganar jornal.  
Que esta situación viene a agravarse ateniendo el contenido de una carta que acaba de rec ibirse 
del Sr. Diputado D. José Gener en la que se manif iesta la imposibi l idad de que el Gobierno 
atienda directamente a los operarios de esta ciudad, si bien de la propia comunicación se desprende 
que el Gobierno ha destinado a Cataluña cinco millones para obras públicas. […]  
El Ayuntamiento, persuadido de la gravedad de estas circunstancias por que está atravesando esta ciudad 
y en la última convicción de que es indispensable buscar remedio al mal que se lamenta y cuyo aumento 
se presiente, ha acordado que una comisión de su seno se presente al Excmo. Sr. Capitán General del 
Principado para exponerle el estado de la clase trabajadora de esta ciudad, y procurar de S. E.  
[…] que los cinco millones que el gobierno ha destinado a Cataluña, lo sea una parte de esta ciudad. […]  
[…] Y últimamente ha acordado S. E. que se llame a los fabricantes de esta ciudad al objeto de conseguir de los 
mismos que, ínterin se resuelva esta cuestión, procuren dar a lo menos una pieza a cada uno o a la mayor parte 
de aquellos operarios con cuyo producto puedan procurar el sostén de sus respectivas familias hasta últimos de 
año. […]». ACBC: Actes municipals 1862-1865. Reus, 29 de novembre de 1862. Folis 69-70.

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 sociall.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 de la crisi fabril i va cercar solucions, tant 
des de l’interior 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 tan negat iu 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 
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114 Degut a la crisi, el consum particular de gas havia d’ésser considerat pel conjunt de la població com un article 
de luxe cada vegada més inassequible. 

115 ACBC: Actes municipals 1862-1865. Reus, 12 de desembre de 1862. Foli 72 i Reus, 6 de gener de 1863. Foli 83.

116 Diario de Reus. 10 i 13 de setembre de 1898. Nota del diari corregint l’anomalia en els donatius per la classe 
obrera. S’havia omès de la llista a Gas Reusense, societat que va contribuir amb 2.000 pessetes.

117 OLIVERAS I SAMITIER, Josep: Desenvolupament industrial i evolució urbana a Manresa (1800-1870).  
Capítol 9. 

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. 

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, és 
quan l’industrial va recórrer a les entitats 
públiques per tal de desfer-se dels problemes 
socials i va adoptar aptituds indolents  
enfront de les cr isis 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, 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, va 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. 
Una 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 recurrent durant tot el segle XIX i 
part del XX.116 En definitiva la crisi del cotó va 
afectar, amb tota la seva cruesa, a les capes socials 
més desprotegides fins al punt que el consistori 
municipal, l’any 1864, va haver de establir una 
«cuina econòmica» on la classe obrera podia 
trobar menjar a molt baix preu. 

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 Era estranya i enganyosa 
aquesta situació, perquè la igualtat dels ciutadans 
davant la llei depenia de la classe social a la qual 
pertanyien. 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 
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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 en quant 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 

118 ACBC: Actes Municipals 1862-1865. Reus, 31 de març de 1862.

119 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, SA, 1854-1954. Pàg. 13. OLIVÉ i SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 
1855-198. Pàg. 12.        

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 crisi, 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. 

1.3.2. Desenvolupament   
 bàsic de la societat  
 (1854-1868).
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acordar per unanimitat, després de donar compte 
de l’estat general dels interessos de la societat, 
autoritzar a la 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. 
Després l’escriptura relata la resolució de la 
junta d’inspecció, 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

120 AHFGNF: Debitorio de la Sociedad Gas Reusense delante notario de Reus D. Fernando Gasset. Reus, 27 de 
maig de 1857.

Des de la seva creació, Gas Reusense portava una 
marxa ascendent a pesar 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 amb un caràcter i amb 
un potencial econòmic solvent per tal de fer realitat 
el projecte iniciat 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 pels 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 
reforçar aquesta acció d’emissió de obligacions 
amb un préstec de 120.000 rals, garantit amb 
els béns socials. Aquest procés 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 socials, econòmics i industrials 
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 
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121 VICENS i VIVES, Jaume i LLORENS, Montserrat: Industrials i Polítics (segle XIX). Pàg. 62. 

122 AHFGNF: Apoca y cancelación del debitorio anterior autorizada por el notario Fernando Gasset. Reus, 8 de 
gener de 1862.

123 Un quintar és 46 quilograms, 46.009 grams. L’antic quintar català era 41,6 quilograms. 

124 ACBC: Actes Municipals 1858-1861. Folis 66-71 i 78. 

tecnològic i econòmic tenia precedents fora de les 
nostres fronteres, també s’ha de puntualitzar que 
l’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 desple-
gament de les activitats industrialss.121 Aquestes 
darreres puntualitzacions també 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, el 4 de gener de 1862.122

Mentrestant, 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 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 l’entitat 
municipal estaven força exhaurides, la qual 

cosa produïa un deute constant vers 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 
la societat subministradora. Ambdues parts 
arribaren a l’acord que la indemnització fos de 
1.600 rals mensuals i una bassa d’aigua setmanal. 
A 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 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 És a dir, per 
cada 10 metres de gas es necessitava 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 
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125 Els beneficis de l’exercici del 1860 va ser de 174.963, 54 rals de billó. BOPT. Any 1861. Núm. 71. 14 de juny. 

126 ACBC: Actes Municipals, 1858-1861. 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.

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, 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 els mateixos problemes estruc-
turals 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 una de les parts; 
l’ajuntament, com a representació comunal, i 
la societat adjudicatària del subministrament, 
com a responsable de les deficiències, per tal 
que 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, de 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 sea 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 a 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 
demandes 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, l’any 1860, es va establir 
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129 ACBC: Actes Municipals 1858-1861. Reus, 17 de juliol de 1860. Foli 400. 

130 Visita que realitzaria el General Prim, el 17 d’octubre, en substitució de la Reina. FORT, Jaume: Anales de Reus 
desde 1860 a nuestros días. Tom I. Pàg. 62, 67 i 90. 

131 «[...] La sociedad que va canalizando las calles extramuros de esta ciudad, cuenta ya con vida próspera, según 
detallase en el Balance últimamente publicado en el Boletín Oficial. Dice así: Balance del Gas Reusense: Año 
1860. —Activo. Material de la Sociedad: alumbrado público, 140 mil 738’03; cañerías, 374.419’82; fábrica, 
713.752’33; total: 1.228.920’18. —Muebles y enseres: Por los existentes según inventario, 70.489’74. —Carbones: 
Por existencia de 7’024 quintales, 67.883’20 […]». Ídem. Tom II. Pàg. 66. 

132 L’aportació tecnològica estrangera encara seria necessària. 

133 Richards va participar no tan sols en la construcció de la fàbrica de Reus, sinó que construí les plantes productores 
de Tarragona (1858) i Manresa (1858). ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas a la Catalunya 
del segle XIX. Pàg. 48. 

una escriptura addicional entre l’ajuntament i 
Gas Reusense que, a la vegada, en comple-
mentava una altra d’addicional formalitzada 
l’11 de desembre de 1857. L’addicional de 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, pel viatge que la reina d’Espanya 
havia de realitzar a la ciutat, l’any 1860, es 
varen destinar 8.000 rals per a la il·luminació 
de gas de les façanes de les cases consis-
torials.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 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 
dimissió de 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 contínues innovacions 
tecnològiques en les aplicacions del gas. El bec 
de Bunsen, aparegut l’any 1855, va presentar 
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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

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 diversi-
ficació de les aplicacions del gas per el consum 

134 «[…] la introducción del quemador atmosférico, que introducía aire en el flujo de gas justo por debajo del punto 
de ignición, lográndose así una combustión mucho más completa: este quemador fue diseñado alrededor de 1840, 
pero la famosa versión de Bunsen —más apropiada para dar calor que luz— tendría que esperar a […] 1855 […]». 
DERRY, T. K. i WILLIAMS, Trevor I: Historia de la tecnologia. Desde 1750 hasta 1900. Vol. 2. Siglo XXI, 
Madrid, 1990.

135 OLIVÉ i SOLANES, Josep M.: Reus i el gas, 1855-1985. Pàg. 13-14. 

136 Revista industrial, 1861-1863.

137 ACBC: Motors 1890-1900. Foment.

138 BANÚS SANS, Josep.: Gas Reusense S A, 1854-1954. Pàg. 16. OLIVÉ i SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 
1855-1985. Pàg. 15-17. 

particular. Es van posar en circulació aparells, 
fins al moment inèdits a Reus, basats en els 
avantatges que el fluid presentava en la cocció dels 
aliments i en 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 població en cas 
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139 ACBC: Actes municipals 1862-1865. Any 1863. Diverses dates. Folis 86, 96 i 97.

140 Ídem. Reus, 20 d’abril de 1863.  Folis 160-161. 

141 Ídem. Reus, agost de 1863. Folis 228-232. 

142 Ídem. Reus, 29 de gener i 16 de febrer de 1864. Folis 294, 295 i 302. 

143 ACBC: Actes municipals 1862-1865. Reus, 27 d’abril de 1864. Folis 328-329. 

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 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 
de 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 els edificis municipals i les indemnitzacions per 
la supressió d’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 d’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 empresarials perquè es tractava 
de l’ajuntament, el 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 en 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



–62–

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 representat 
el model consolidat d’enllumenat a les ciutats 
europees. Tal com va dir Bacon, els principals 
invents s’acostumen a efectuar des de fora de 
la tecnologia respectiva. La tecnologia del gas, 
és a dir, les aplicacions derivades del gas, va ser 

144 Ídem: Reus, 28 de maig de 1864. Folis 339-341. 

145 CARDWELL, Donald: Historia de la tecnología. Alianza Universidad. Núm. 847. Madrid, 1996. Pàg. 90. 

146 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 SA, 1854-1954. Pàg. 6. 
ACBC: Actes municipals. Anys 1900. 31 de gener. Foli 57. 

147 «[…] 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 numerosísimo 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 elevase 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 a nuestros días. Tom IV. Anys 
1865-1867. Pàg. 168-170.

     

una invenció realitzada des de la ciència, o sigui, 
basada en 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 Òdena 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 en el futur. 

El monopoli de Gas Reusense en la fabricació 
de gas es va veure amenaçat per l’empresa Puig, 
Sans y Compañía, que l’any 1866 va sol·licitar 
a l’ajuntament l’autorització per a l’establiment 
d’una factoria dedicada a la producció i 
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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 subminis-
trament 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 

148 Jaume Arbós milloraria l’anomenat gas d’aigua, de tecnologia francesa. Aquesta millora es feu 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 
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, 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..

149 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 a nuestros días. Tom IV. Pàg. 206-207.

150 ACBC: Conducció de gas. 1866. Fons Municipal de Reus. Obres i urbanisme. Gas. FORT, Jaume: Anales de Reus 
desde 1860 a nuestros días. Tom IV. Pàg. 274. 

151 ACBC: Actes Municipals 1868-1870. Reus, 8 i 25 de juny de 1868.

152 Ídem. Reus, 7 de desembre de 1869. Foli 52.

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 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 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 
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distribució i venda de gas per a l’ús particular, 
tant en calefacció com en 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 que 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. 

L’estratègia d’ instal·lar una nova xarxa 
paral·lela com ja havia succeït a Barcelona154 

153 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom V. Any 1869. Pàg. 321. 

154  «[…] 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, consiguió instalar Charles Lebon. 
Su principal interés no era solo la absorción total de la red de faroles de gas estipulada en el contrato de 1864, sino 
que a partir del control del alumbrado público, se proponía iniciar la expansión hacia […] objetivos claramente 
definidos: el consumo particular […]». ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona 
(1841-1933). Pàg. 127.

155 Ídem. 

156 FERNÁNDEZ, Alexandre: Urbanización e implantación de nuevas tecnologías urbanas: algunas reflexiones 
sobre los casos de Burdeos y Bilbao al final del siglo XIX y principios del XX. Scripta Nova. Revista Electrónica 
de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Núm. 69. 1 de agosto de 2000. .  

157 La Sociedad Tarraconense para el Alumbrado por Gas va començar a vendre gas el 1858, i el Gasómetro Tarraconese 
entrà en competència l’any 1887. OLIVÉ i SOLANES, Josep Ma.: Tarragona a través del temps. Gas Tarraconense, 
Tarragona, 1984. Pàg. 169.

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 subminis-
trament del gas, però que en cap cas van 
aconseguir l ’estabi l itat necessàr ia que 
els garantís un llarg futur.157 Les noves 
iniciatives gasistes que van voler competir 
amb les existents varen néixer en un context 
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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; en el millor dels 
casos va comportar que l’empresa que va 
aconseguir enfortir-se ensorrés els projectes 
empresarials més febles. Malgrat les propostes 
que van aparèixer per fer la competència a 
Gas Reusense, 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

Un gran canvi polític anomenat la Revolució de 
Setembre de l’any 1868 va afectar totes les esferes de 
la societat. 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 

158 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom V. Pàg. 124-125.

159 Aquesta junta revolucionària estigué composta per Jaume Aguadé i Mestres com a president; Josep Ma. Pàmies 
i Juncosa com a vicepresident; Josep Güell i Mercader i Antoni Soler i Clariana com a secretaris; i com vocals 
Joan Pelliser i Domènech, Josep Ma Morlius, Antoni Estivill, Sebastià Murlanz, Josep Amorós, Jaume Padró i 
Ferré, Frederic Ferrater, Josep Baiges, Josep Domènech, Antoni Molner i Ribas, Pere Gras i Fort, Tomàs Lletget, 
Tomàs Torrabadell, Joan Rovira, Josep Sable, Miquel Bassedas, Antoni Gasset, Josep Ma Vilà, Francesc Ferrer 
i Cavallé, Cels Demestres, Pere Bové i Monseny, Joan Ferrer i Sivila, Eduard Albafull, Josep Grifollés, Eusebi 
Folguera, Josep Vila i Francesc Anguera. ACBC: Actes municipals 1868-1870. Reus, setembre i octubre de 
1868.160 Ídem: Reus, 17 de desembre de 1869. 

160 Ídem. Reus, 17 de desembre de 1869. 

161 Ídem. Reus, 28 d’octubre 1868. Foli 73.

1.4.1. Gas Reusense entre la  
 Revolució de 1868 i 
 la decadència espanyola 
 del 1898.  

1.4. L’expansió del gas  
 a Reus. El segon 
 contracte de 1887. 

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 pel 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 els 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 revolu-
cionària 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 Un 
sector 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 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   
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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 difícil 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 es 
trobaven a 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. 

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 concórrer 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 de 
què gaudia sobre l’enllumenat públic.  

Com hem vist, van augmentar les dificultats 
amb el nou ajuntament respecte de l’anterior, 
però l ’ insa lvable problema econòmic 
municipal va ser una qüestió comuna. Malgrat 
que les relacions de Gas Reusense amb el 
consistori reusenc van gaudir d’un dinamisme 

162 Ídem. Reus, 2 d’abril 1869. Foli 69. 

163 ACBC: Hisenda. Pagaré a Gas Reusense, any 1869. 

164 ACBC: Actes Municipals 1868-1870. Reus, 5 febrer de 1870. Foli 23. 

165 Ídem. Reus, 7 de març de 1870. Foli 58. 

166 Ídem. Reus, 8 i 25 de juny, 14 i 27 d'agost de 1869. A partir del foli 23.
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167 Ídem. Reus, 12 de març de 1870. 

168 Gas Reusense reclama aquesta quantitat sobre la qual l’ajuntament està conforme. ACBC: Hisenda. Dèbits a Gas 
Reusense, any 1874. 

169 ACBC: Actes Municipals 1868-1870. Reus, 9 i 30 d abril de 1870.  

170 Ídem. Reus, 5 de juliol de 1870. 

171 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 Fàbrega i Bosch, litògraf i propietari i 
Isidre Ripoll i Padrol. AHFGNF. 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. 

172 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. ACBC: Expedients d’obres. Fomento, any 1878. Cens de població de 1877. 

contradictori, es va mantenir el deute com 
un element d’inestabilitat. Es van crear una 
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 en 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 subminis-
tradora de gas, que s’apaguessin tots els fanals 
de l’enllumenat públic a 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 pròrroga per al pagament del deute, 
davant l’amenaça d’interrupció del servei de 

l’enllumenat.169 La societat va recórrer a totes 
les fórmules possibles per tal de reclamar el seu 
deute, i és 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 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 efectius tots 
el pagaments i també extingiria 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 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 crisi econòmica que va travessar la ciutat de 
Reus.172 A pesar d’aquests entrebancs, es varen 
repartir dividends entre els accionistes, mentre 
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173 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom VI. Anys 1870-1879. Pàg. 124 i 354.

174 «[...] 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 ACBC: Actes municipals. Any 1878. Reus, 29 de maig de 1878. Folis 165-167.

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, amb certa lògica, que no 
era el responsable de la irregularitat dels seus 
ingressos, la qual cosa feia que no pogués pagar, 

Gràfic 1. Beneficis de Gas Reusense,1874-1880. 

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 crisi 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.

Font: Dades extretes del BOPT.
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176 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom VI. Anys 1870-1879. Pàg. 321. BOPT: Any 1861. 
Núm. 71.

177 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.

178 Els beneficis al 1860 eren de 174.963,54 rals de billó. FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. 
Tom VI. Anys 1870-1879. Pàg. 321. BOPT: Any 1861. Núm. 71. 

179 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom VI. Anys 1870-1879. Pàg. 367. 

180 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom VII. Anys 1880-1889. Pàg. 4.

181 Ídem. Pàg. 11. 

182 «[...] 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.  

L’actiu de la societat era, l ’any 1878, de 
584.671,35 pessetes,176 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—;177 s’havia 
produït un increment del 45%. Els beneficis 
entre els anys 1860 i 1878 varen augmentar un 
73%.178 Els primers 25 anys de la companyia 
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.179 A part ir d ’aquest moment , 
l’electricitat es presentaria davant la societat 
com un sistema energètic factible, tot i que 
encara es tardarien vint anys en convertir-lo en 
una realitat. 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.180 
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.181 
Tot i les notícies del nou sistema d’enllumenat, 
l’electricitat, Gas Reusense vivia un període 
d’estabilitat empresarial i de creixement 
econòmic.182   

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 i 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 
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183 «[...] 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 SA, 1854-1954. Pàg. 17-18. 

184 «[…] 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 a nuestros días. Tom VII. Pàg. 175.

Despatx de l’alcaldia il.luminat a gas. Any 1904. Foto: CIMIR.

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 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,183 que es 
van tenir que il·luminar amb petroli fins que, 
poc temps després, es va resoldre l’assumpte.184 
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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. La iniciativa va fracassar 
perquè no es va presentar cap postor.185 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.186 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 de 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.187  

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.188 

185 Ídem. Any 1885. Pàgs. 146 i 148. 

186 Ídem. Pàgs. 174, 194 i 195. 

187 Amic íntim del General Prim, alcalde de Reus, regent del jutjat de primera instància de Reus, director, durant 
20 anys, de la Fabril Algodonera. Heroi durant el bombardeig de Reus per Zurbano. Ídem. Pàg. 206. BANÚS 
SANS, Josep.: Gas Reusense SA, 1854-1954. Pàg. 6.

188 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom VII. Pàg. 216, 217, 221 i 222. 

189 Ídem. Pàg. 224. 

190 El 1854, el preu del m3 de gas era de 75 maravedís, uns 55 cèntims de pesseta.

191 El 1885 es van substituir 1.028,50 metres i 441 metres el 1886. ACBC: Expedients d’obres. Fomento, expd. 77 
de l’any 1885 i Fomento, expd. 51 de l’any 1886.

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.189 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.190 L’evolució del preu del 
gas a la majoria de les ciutats espanyoles va ser 
molt similar, perquè el procés de 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. 
L’any 1885 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.191 És evident que encara 
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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.192 
Aquest segon 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: 
fou 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. La durada d’ambdós 
contractes va 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 de 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.193 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.194 Tan 
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 

192 «[…] En la ciudad de Reus a veinte y seis de agosto de mil ochocientos ochenta 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 l’únic licitador). AHFGNF: 
Contrata Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y sociedad «Gas Reusense». Protocols Notarials. Pedrol y Tomas, 
Teodoro. Escritura núm. 586. Reus, 26 d’agost de 1887. 

193 Deu anys després de la primera experiència elèctrica de Barcelona, l’ajuntament de Reus, a partir del 1883, rep 
diferents propostes per la instal·lació de l’electricitat. ACBC: Enllumenat públic per electricitat. Any 1883.  

194 «[...] 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. 
[…]». AHFGNF: Contrata Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y sociedad «Gas Reusense». Reus, 26 d’agost 
de 1887.
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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 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.195 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 es va indicar 
que aquesta distància havia de ser entre 23,197 
metres i 28,997 metres; ambdues distàncies 
eren equivalents.196 

Amb la suma dels dos contractes, es va fixar el 
procés d’instal·lació de la canalització de gas 

195 «[...] 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 […]. ACBC: Actes municipals 1854-1855. Reus, 27 de novembre 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 […]». AHFGNF: Contrata Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad y sociedad «Gas Reusense». Reus, 26 d’agost de 1887.

196 Un pam era aproximadament 0,20 metres. 

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 
van determinar en funció de les necessitats de 
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 potència lumínica de cada 
fanal havia de ser de 106 litres, el màxim per 
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làmpada Cárcel. La pressió mínima del gas a 
les canonades havia de ser d’11 mil·límetres 
columna d’aigua, una pressió insignificant si 
tenim en compte que un segle després aquesta 
pressió mínima per al subministrament de gas, 
als abonats domèstics, es situava en els 180 
mil·límetres.197

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 a 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 individualitzats, 
que varen permetre mesurar el gas consumit 
pels particulars i van 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 

197 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/cm2 o 10.333 mm c. d. a. equival a 1 Atmosfera. 

198 ARROYO HUGUET, Mercedes: Tècnics i tecnologia de gas a la Catalunya del segle XIX. Pàg. 65.

199 Les equivalències monetàries eren: 1 ral de billó equivalia a 34 maravedís i a 25 cèntims de pesseta. 

200  1 peu cúbic és igual a 0,028317 metres cúbics, o sigui, igual a 28.317 litres. 

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 en el procediment i el 
temps d’obertura i tancament del gas per part 
dels empleats de la companyia.198 El preu de 
l’enllumenat particular, l’any 1887, compta-
bilitzat únicament mitjançant comptador, 
que podia ser de lloguer o de propietat, no 
podia excedir de 25 cèntims de pesseta per 
metre cúbic.199 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 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 1,5%.200  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 i 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.  
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Una altra diferència remarcable entre els dos 
contractes és el fet que 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 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, que consolidessin un nou sistema 
lumínic públic i es reglessin, encara que amb 
discreció, les relacions entre els consumidors 
particulars i l’empresa subministradora.201

L’ajuntament sempre es va reservar el dret que 
els establiments municipals com quarters, 

201 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, amb l’aparició de l’enllumenat elèctric serien causa d’un gran debat. AHFGNF: 
Contrata Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y sociedad «Gas Reusense». Reus, 26 d’agost de 1887.

202 Ídem. 

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 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 el 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 
[…]». El 1887 aquest tema no queda reflectit 
per haver-se convertit en habitual.202  

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 van augmentar les possibilitats 
d’accedir a aquesta energia per part dels veïns 
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203 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom VII. Pàg. 330. 

204 Va ser el període del naixement de l’electricitat i el desenvolupament de les aplicacions domèstiques i industrials 
del gas.

205 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense SA, 1854-1954. Pàg. 19.

de Reus.203 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 

A la dreta, es veu l’edifici de les oficines de Gas Reusense, que l’any 1888 estava en construcció. Foto AHFGNF.  

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.204 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.205

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 
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206 AHFGNF: «Escritura de sociedad anónima titulada “Gas Reusense” otorgada por su junta de inspección. Núm. 
623. Capital 975.000 pesetas». Autoritzada per Joan Carpa i Calbó. Reus, 19 de juliol de 1889.

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 

Gràfic 2. Valor del deute municipal, 1875-1889. 

 
Font: Dades extretes del BOPT.

Tarrats, mèdic-cirurgià i posseïdor de 5 accions; 
Joaquim Bové, posseïdor de 5 accions; Pau Nadal 
amb 5 accions; Josep Iglésies amb 33 accions; 
Josep Amat amb 20 accions; Vicent Martí amb 
17 accions; Joaquim Cervelló amb 4 accions; i els 
representats de Dolors Andreu, que posseïa 20 
accions; de Francesca Figueras amb 20 accions; de 
Caterina Bassas amb 2 accions i d’Antoni Pagès 
amb 3 accions.206 

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 
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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.207 La 
companyia demanava la reducció del deute 
abans de 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 

207 El dèbit havia arribat a ésser de 27 setmanes amb un import de 27.357,76 ptes., 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. 
ACBC: Instal·lació enllumenat públic elèctric 1896-1917. Segon lligall. 

208 Ídem. Reus, 3 de març de 1896.

Gràfic 3. Comparativa dels beneficis de Gas Reusene amb les empreses de gas de Tarragona. 

 
Font: Dades extretes del BOPT.

Gas Reusense.208 La reclamació del deute era un 
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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. 

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 subminis-

trament 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 voler o poder renovar la concessió 
municipal perquè el deute municipal ascendia a 
146.688,66 pessetes.
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209 Crisi 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 a nuestros días. Tom VII. Pàg. 315, 335 i 336. Tom VIII. Pàg. 14 i 46.

210 «[...] 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 a nuestros 
días. Tom VIII. Pàg. 16 i 18. 

211 Ídem. Pàg. 156. 

Durant les dècades dels anys 80 i 90 del segle 
XIX, els beneficis de la societat de cadascun 
dels exercicis econòmics es consideraren 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 mil i les 100 mil 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.209 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 demogrà-
fiques 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 de Tarragona; 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.210 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.211 La indústria 
del gas a la província de Tarragona estava 
formada per unitats productores i subminis-
tradores aïllades i instal·lades en un àmbit 
geogràfic diferent. Cadascuna d’aquestes 
unitats mantenia una relació pròpia amb el seu 
entorn. Aquestes iniciatives tenien indepen-
dència 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 tecnologia 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 què expirava el contracte 
de l’enllumenat públic de gas signat l’any 1887, 
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212 ACBC: Enllumenat públic. Contracta amb Gas Reusense. 1904. 

213 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, SA, 1854-1954. Pàg. 19. 

214 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.

215 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 m3 de producció diària de Gas Reusense significava un 0,89% del total nacional. FORT, Jaume: 
Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom VII. Anys 1880-1889. Pàg. 11. INE: Industria fabril en el año 
económico de 1878-79. Anuario 1888. Fons documental de l’Institut Nacional d’Estadística. Pàg. 725.

no es va denunciar per cap de les dues parts i, 
mitjançant successives pròrrogues, encara era 
vigent l’any 1904.212 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.213 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 
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 en 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, princi-
palment 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,214 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%.215  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 subminis-
trament de gas estaven consolidats, es va 
presentar una dura competència a l’electricitat 
en defensa del seu mercat energètic.
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216 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. 

217 El nombre de fàbriques d’electricitat existents el 1902 a Espanya era de 1.188, mentre que de gas n’hi havia tan 
sols 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. És la introducció d’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. AHFGNF: Estadística 
del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio. Madrid, 1902. 

218 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom VIII. Anys 1890-1907. Pàg. 266-267. 

219 Ídem. Pàgs. 222, 266 i 267. 

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 governa-
mental d’estabilització de la pesseta.216 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 

2.1. Crisi i canvi a partir  
 de l’any 1898. 

2. El nou segle  
 XX i la indústria  
 del gas a Reus.

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 motors 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.217  

L’ambient era de crisi generalitzada i va 
cristal·litzar amb tot un 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 XX, 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.218 A Espanya va continuar el procés 
d’electrificació de les ciutats principals.219 
El fruir de la vida va ser un dels objectius dels 
ciutadans, malgrat els 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. 
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En aquest ambient es va desenvolupar un nou 
art, el cinema.220 Però les ganes de viure no 
podien 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.221 
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.222 A Reus, també, la crisi 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.223 Reus, una ciutat que el 1905 tenia 
26.681 habitants i 4.672 edificis,224 havia de 
canviar de segle transformant la imatge que 
alguns li 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 

220 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.

221 Ídem. 3 d’agost de 1898. 

222 Ídem. 6 d’agost de 1898. 

223 Ídem. 16 i 21 de setembre de 1898. 

224 AYMAT i SEGIMON, J.: Monografía geográfica con el plano y guía de las calles de la ciudad de Reus. Tip. 
Sanjuán Hermanos. Reus, 1905.. 

225 ANGUERA i NOLLA, Pere. Cood.: Història General de Reus. Una societat en ebullició 1800-1923. Volum 
III. Pàg. 212-215.

s’uniren els canvis tecnològics.225 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 pel subministrament de llum 
i força pels 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. 
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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 

2.2. Els reptes de  
 Gas Reusense 
 a principis del  
 segle XX.

El raval de Robuster el 1909. La foto simbolitza en part el canvi de segle.  
Foto CIMIR: c ol·lecció Josep M. Martorell Busquets.

empresarial de Gas Reusense, perquè 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 possibi-
litats 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. 
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Durant el procés d’implantació de les infraes-
tructures 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.226 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.227 Els impostos que gravaven 
el consum del gas, de l’electricitat, del petroli, 
d’olis minerals i de carbur de calci van 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.228 L’administració estatal 
atorgava als fabricants de gas i d’electricitat 
la gestió de la recaptació d’aquest gravamen, 

226 Diario de Reus. 5 i 16 d’octubre de 1898. 

227 Diario de Reus. Anunci de Gas Reusense publicat el 12, 13 i 16 d’octubre de 1898. 

228  “(...) 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. 

229 Ídem.  

tot aconseguint en una de les dues modalitats 
establertes per a la recaptació un 3% de 
l’impost recaptat al consumidor. En la quanti-
ficació de la recaptació del consumidor es 
tenia en compte la totalitat de la producció 
de gas o electricitat a la fàbrica, considerant 
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.229    

Gas Reusense continuava reclamant amb 
insistència, com ja ho havia fet abans, la 
necessitat que l’ajuntament extingís i cancel·lés 
l’important dèbit que havia adquirit amb ells. 
A l’inici de 1901, el deute acumulat de 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 subminis-
trament 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 
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230 El deute pel 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. 
ACBC: Hisenda. Reclamació de Gas Reusense del deute de l’ajuntament per consum de gas i electricitat. Any 
1901. 2 expedients.

de les dependències municipals, perquè havia 
calculat que la despesa era de 15.000 pessetes 
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 l’ajuntament amb suspendre el 
servei públic d’enllumenat si no 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 és que 
no era possible saldar algun dels endarre-
riments, on s’hauria d’esforçar per evitar 
conseqüències desagradables i que es pogués 
degenerar en un conflicte d’ordre públic.230 

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, es canviés 
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 amb 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, ja 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 base 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 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 
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de l ’ajuntament, sis anys, i no amb una 
rebaixa del preu del fluid, perquè ho impedia 
l’augment del cost de les matèries primeres.231 
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 11/8 cèntims 
en concepte d’amortització del deute i la 
resta, o sigui 17/8 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.232 

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 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 pel 
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 adequa-
dament 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.233 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 
hauria d’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, 

231 Propostes i contrapropostes realitzades entre l’octubre i el desembre del 1901. Ídem. 

232 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 hora, que comportarien 15.000 pessetes anuals. Ídem.  

233 ACBC: Actes municipals. Any 1904. Reus, 30 de desembre de 1904. Folis 496-499. Actes municipals. Any 1905. 
Reus, 4 de gener de 1905. Foli 3. 
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de 20 bugies d’intensitat i d’un 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 
de 2 arcs voltaics de 800 bugies, al carrer Camí 
de Salou, i a la il·luminació d’altres punts que 
l’ajuntament li designés, pels quals pagaria per 
aquest consum elèctric els mateixos preus que 
regien pels arcs que ja s’havien instal·lat als 
ravals.234

234 ACBC: Enllumenat públic. Contracta amb Gas Reusense. 1904 i Actes Municipals. Any 1904. Reus, 30 de 
desembre de 1904. Folis: 496-499.

235 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1904. 

      
  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 

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 en el consum del gas i 
de 10,742,68 pessetes per l’enllumenat públic 
elèctric.235 Les tarifes per a l’enllumenat públic 
a gas i pel consum de gas en els edificis que 
depenien de l’ajuntament es varen fragmentar en 
dos conceptes: una part més elevada per satisfer 
el consum i l’altra per reduir el deute. El desglos-
sament de preus és el següent: 

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. Foto CIMIR: arxiu Vidal Colominas.
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El nou sistema de preus permetia extingir els 
endarreriments en unes 9.000 pessetes cada any.236 
Aquest conveni no tenia data de caducitat si no 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 què 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 hora, que era la quantitat 
que s’aplicava pel consum corrent.237 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%.238 Entre el 1905 i el 
1923 varen continuar les liquidacions per endarre-
riments, encara que, alguns anys no es van acomplir 
d’una manera estricta.239 El deute municipal amb 

236 Del nou preu de l’enllumenat públic, un 40% era dedicat als endarreriments; del preu del gas per comptador, 
als endarreriments s’havia de dedicar un 26%. ACBC: Enllumenat públic. Contracta amb Gas Reusense. 1904.

237 ACBC: Actes Municipals. Any 1904. 30 de desembre. Folis 496-499. 

238 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; ACBC: 
Actes municipals. Any 1907. 18 de gener. Foli 19 i Any 1908. 10 de gener. Folis 11 i 12. FORT, Jaume: Anales de 
Reus desde 1860 a nuestros días. Tom IX. Pàg. 183.  

239 L’any 1923 no es va arribar a liquidar el compte per endarreriments. En aquesta irregularitat en la liquidació 
del deute tindria molt a veure els problemes que va generar la 1a Guerra Mundial ACBC: Llibre de despeses, 
d’energia elèctrica, gas i carbó. 1896-1936. .

240 AHT: Delaració balanços Gas Reusense, 1901-1912. ACB:. Actes municipals, 1907 i 1908. FORT, Jaume: Anales 
de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom IX. Pàg. 41-42; Tom IX. Pàg. 183. Diario de Reus, 17 de febrer de 191. 
Diario de Reus, 13 de gener de 1912.

Gràfic 4. Evolució del deute municipal a Gas Reusense, 1900-1912.

 
Font: Fonts diverses.240
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241 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom VIII. Any 1903-1904. Pàg. 255 i 272.

242 L’enllumenat públic elèctric de la ciutat de Reus significava una despesa de 15.747,25 pessetes, de les quals Gas 
Reusense en rebia 7.337,40 i la Electra Reusense, 8.109,85 pessetes. ACBC: Enllumenat públic. Contracta amb 
Gas Reusense, 1904.   

243 L’Ajuntament, el 1905, devia a Electra Reusense 10.616,11 pessetes, mentre que a Gas Reusense li’n devia 11.878,13. 
ACBC: Actes municipals. Any 1905. 5 de març. Foli 138.

244 ACBC: Registre industrial 1906.

 

Quadre 2. Deute municipal a Gas Reusense.

 Any Deute del 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 90.643,42 Ptes. 11.873,13 Ptes.

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.242 El deute municipal pel consum de 
l’enllumenat elèctric també 243. 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, el consum domèstic  i la generació de 
la potència industrial i comercial. L’any 1906, a la 
ciutat de Reus hi 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.244 L’acord 
de l’any 1904 amb l’ajuntament va aportar grans 

Gas Reusense oscil·laria durant aquest període amb 
una baixada inicial important, fins l’any 1912, que 
el situaria a gairebé la 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.

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 com es veu al quadre del període 1901-1905. 
Però malgrat aquesta situació de certa 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.241

Gas Reusense va tenir al davant un altre gran repte, 
el de la seva consolidació dins el mercat elèctric. 

Font: extret de diverses fonts.
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dosis d’estabilitat a l’empresa gasista degut a què 
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.245

Gas Reusense vivia un període en què 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 

Gràfic 5. Beneficis de gas Reusense, 1901-1914.

Font: AHT, Balanços de Gas Reusense. 

245 ACBC: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928. Proposta a l’ajuntament de Reus el 25 de juny de 1928.

no va resultat beneficiosa per la societat, perquè a 
l’hora 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 
va 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 
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246 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. 

247 AHT: Memòria anual de Gas Reusense. Balanços del 1901 al 1905..

248 AHFGNF: Estadística del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio. Madrid.

249 Diario de Reus, 3 de març de 1912.

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 a 91.580,95 pessetes pel consum de 
gas i a 8.635,20 pessetes pel de l’electricitat.246 
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.247 Pel que fa a l’evolució 
de la producció de gas de la fàbrica de Gas 
Reusense, l’estabilitat va ser la seva caracte-
rística 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, sigui quasi invariable. Tal com es 
pot comprovar en el gràfic següent, aquesta 
estabilitat en la producció de gas, amb una alça 
destacable en el període 1905-1908, semblava 
no experimentar cap sotragada espectacular 
pel fet que l’electricitat s’hagués introduït en 
el consum energètic de la ciutat d’una manera 
permanent. Aquesta situació ens demostra 
que, a Reus, l’augment de consum d’energia 
provinent del gas i l’electricitat estava en una 
fase de creixement.

Entre els anys de màxima producció mitjana 
diària, el 1907 i el 1908, i els de mínima 

producció, els anys 1909 i 1910, tan sols hi va 
haver una variació d’un 12%.248  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 dels motors a 
gas.249 

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 lleuge-
rament 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.
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Font: AHFGNF. Estadística del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio.

Font: AHFGNF. Estadística del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio.

Gràfic 6. Producció diària de Gas Reusense, 1901-1911.

Gràfic 7. Producció diària de gas a la província de Tarragona, 1901-1911.

2.363 2.363

2.178
2.158

2.364 2.364

2.430 2.430

2.134 2.134

2.134

2.500

2.400

2.300

2.200

2.100

2.000

1.900

M
3

Anys 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911

M
 3

d
ia

Anys 1901 1902 1903 1904 1905 1907 1908 1909 1910 1911

8.000
7.500
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

Total provincia de Tarragona
Gasómetro Tarraconense
Gas Reusense

Francesc Ibern (Valls)
Josep Massana (Tortosa)
Sociedad Mutua Española (El Vendrell)

 Gas Arbonense (L’Arboç)



–94–

250 Enginyer que contava, en aquests moments, amb 65 anys i que va ser president de Gas Reusense entre 1900-
1904. AHFGNF: 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 març de 1901.

251 S’havia de pagar un pròxim carregament de carbó i, també, s’havia de pagar el dividend actiu. Ídem.

Entre les fàbriques de Reus i Tarragona varen 
produir prop del 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 y 
Cía. va produir per dia 50.700 m3 i la Sociedad 
Catalana de Alumbrado por gas, 58.120 m3.

El fet de que Gas Reusense aconseguís el primer 
contracte elèctric va significar que, l'any 1901, es 
realitzés una altra ampliació de capital destinat 
a la compensar els costos de la construcció 
de la fàbrica elèctrica. 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,250 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.251 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 el 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. 

Quadre 3. Producció de m3 de gas de la província de Tarragona.

  Gasómetro Gas Josep Francisco Sociedad Gasómetro 
 Any Tarraconense Reusense Massana Ibern Roig Mutua Arbonense TOTAL 
    (Tortosa) (Valls) Española (L’Arbóç)

 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 2.361 693 772 374 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 2.134 326 672 340 46 5.870 
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252  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; 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.

253 ACBC: Actes municipals. Any 1902. 7 de maig. Foli 209.

254 El valor primitiu de l’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, l’any 1856, de 229.927,36 pessetes. AHT: Memòria de Gas Reusense 
de l’any 1902. 

255  Diario de Reus, 25 de febrer de 1902.

256  AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1903.

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 modifi-
cacions responien, bàsicament, a una adequació 
de la societat respecte a la seva finalitat i durada, 
una estructuració del nou capital social i al 
compliment de la legislació vigent.252 

La junta de govern de Gas Reusense estava 
obligada, tal 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 que 

les gestions per saldar el deute municipal 
continuaven i es congratulava de que malgrat 
no aconseguir un resultat satisfactori, almenys 
durant el 1902 el deute no havia augmentat.253 
El valor de l’empresa quant 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.254 En aquest any, 
la situació social va ser convulsa i va tenir com a 
zenit la vaga general, que com a 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 funcionar.255 L’agitació 
social de l’època no va afectar de manera directa 
l’economia de l’empresa.

En la memòria de 1903 s’afirmava que:256 «[…] 
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 obtenidos 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, 
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257  Fins a les 100.960,51 pessetes. Ídem.

258  ACBC: Actes Municipals. Any 1903. Foli 80.

259  Ídem. 27 de març de 1903. Folis 105 i 106.

260 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.

261 Becs d’incandescència Auer número zero de 20 bugies d’intensitat i d’un consum de 45 litres por hora. Ídem.

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 
en 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, quizá 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.257 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 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.258 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.259 

El balanç de 1904 recull un increment en els 
beneficis líquids, que varen pujar fins a les 
87.647,73 pessetes i un repartiment de 35 pessetes 
per acció.260 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.261 
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 d’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 
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també es fa menció a l’estudi realitzat per a la 
destil·lació del quitrà, un altre subproducte. Però 
aquest aprofitament no resultava encara rendible, 

262 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1904.

El Campanaret i el carrer de Llovera l’any 1904. Es veu la infraestructura elèctrica plenament consolidada i un llum de 
la Electra Reusense al centre del carrer. Foto CIMIR: col·lecció Pere Martorell Jareño.

perquè s’aconseguia una producció petita, que 
amb un preu baix feia impossible dedicar-li 
despeses d’instal·lació i de personal.262 
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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 com es va indicar a la memòria 
de l’exercici de l’any 1905, era bona.263 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.264 Al segle XX, les 
teories econòmiques no atorgarien a l’exercici de 
1906 ni als anteriors una valoració tan positiva, 
per la senzilla raó que 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 

263 El deute de l’any 1905, de l’enllumenat a gas i elèctric, era de 102.512,55 pessetes. Ídem. Memòria de Gas Reusense 
de l’any 1905.

264 Ídem: Memòria de Gas Reusense de l’any 1906.

265 «[…] 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; 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. . 

266 ACBC: Junta local de Reformes Socials. Relació de fabricants i obrers, 1909, 1919 i 1921.

267 Ídem i AHT: Balanç de Gas Reusense de l’any 1920.

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.265 Aquests problemes amb la 
rendibilitat de la 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, el cost salarial dels 
quals pràcticament no es podia cobrir amb els 
ingressos del negoci elèctric.266 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 
dels 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.267 
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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.268 L’estabilitat de la societat era 
un fet. A les memòries de 1908 i 1909, la 
generació d ’uns beneficis l íquids i un 
benefici en la fabricació similar no varen 
merèixer cap tipus de comentari especial, 
només una mera enumeració objectiva.269 
El 1909, els beneficis líquids van ésser de 
87.612,98 pessetes i hi va haver, a l ’ igual 
que l’any anterior, un repartiment de 35 
pessetes per acció. El deute municipal 
encara era molt elevat.270 El fet que a les 
últimes memòries no s’hi indiqués cap fet 
de rellevància no vol dir que 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 elevat. L’any 1909, el 

268 Ídem: Memòria de Gas Reusense de l’any 1908.

269 Ídem. Memòria de Gas Reusense de l’any 1909. Els beneficis en fabricació foren de 149.383,60 pessetes.

270 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom IX. Pàg. 41-42.

271 Diari de Reus. Any 1908. Reus, 6 de novembre de 1908.

272 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1910. AHFGNF: Escriptura de «Reducció de capital» de 5 de juliol 
de 1912.

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: aquest empleat de Gas 
Reusense col·locava uns cables a la part 
exterior del 3er. pis de la casa número 3 del 
raval de Santa Anna quan va ser víctima 
d’una descàrrega elèctrica fatal.271 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. 272 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, personificada 
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per la Electra Reusense. L’abandonament de 
l’electricitat per la societat gasista semblava 
pròxim, i amb ella també desapareixeria la 
competència elèctrica a la ciutat de Reus:273 
«[...] 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:274 «[...] 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 de 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,275 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 

273 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom IX. Pàg. 145-146.

274 Ídem. Pàg.: 192.

275 «[...] 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. Pàg. 221, 225 i 226.

reflectir la venda 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 625.000 pessetes. Els beneficis 
líquids van baixar fins a les 62.500 pessetes i 
el repartiment per acció es va situar al voltant 
de les 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 
I Guerra Mundial.



2. El nou segle XX i la indústria del gas a Reus

–101–

Gràfic 8. Valor immobilitzat de Gas Reusense, 1908-1914. 

Una altra conseqüència de la venda de la central 
d’electricitat va ser el descens vertiginós de 
l’actiu. A la gràfica276 es veu com el principal 
compte de l’actiu, que s’incorporava dintre 
del material de la societat, la d’aparells, 
maquinària, canonades, etc., va baixar el 
1912277 fins 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 d’un 28%.278  Aquesta diferència entre 
els capitals assenyala el gran valor de la central 
elèctrica, excessiu si la comparem amb els 

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.279 També amb la venda de la 
part elèctrica la cotització de les accions de 

276 AHT: Memòries de Gas Reusense dels anys 1908, 1909, 1910, 1911 i 1914. 

277 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 venda de la central elèctrica.

278 Ídem. El valor a l’any 1911 era de 171.810,46 pessetes i al 1914, de 125.475,47 pessetes. 

279 ACBC: Enllumenat. Projecte de reforma de l’enllumenat públic de Reus. 25 d’agost de 1904. . 

Font: AHT. Memòries de Gas Reusense dels anys 1908-1914.
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la societat va baixar de forma espectacular, 
situant-se per sota del seu valor nominal.280 

El nou segle per a Gas Reusense va néixer amb 
l’esperança d’incorporar un producte revolu-
cionari 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 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. 

280 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 a nuestros días. Tom 
IX. Pàg. 119, 146 i 193.
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Segona part: l’arribada 
de l’electricitat a Reus 
(1898-1912) 

«[…] la mayor parte de los adelantos tecnológicos  

fueron consecuencia de descubrimientos empíricos  

llevados a cabo por hombres eminentemente prácticos.   

[…] La industria eléctrica es una excepción en  

el sentido de que su nacimiento y desarrollo fueron  

consecuencia directa de investigaciones  

científicas […]»    

T. K. Derry i Trevor I. Williams,  
Historia de la tecnología. 

Desde 1750 hasta 1900. (II)
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L’electricitat va aparèixer dins d’un marc 
d’avanç tècnic i tecnològic en la recerca de nous 
camins pel 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, 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 el 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.281 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 van intentar demostrar 
els avantatges sobre les instal·lacions que 

3.1. Competència  
 directa amb la  
 producció de gas.

3. L’electricitat   
 com alternativa 
 energètica al gas.

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.282 

En aquest context d’innovació i quan encara el 
gas no havia arribat a tots els racons de la ciutat 
de Reus perquè a la perifèria l’enllumenat 
era d’oli o de petroli, va aparèixer una nova 
tecnologia lumínica: l’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.283 Amb rapidesa, 
l’electricitat va arribar a Barcelona i des d’aquí 
a la resta de Catalunya. Era un 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 desenvo-
lupament de la ciència i la tècnica. Una sèrie 
d’institucions acadèmiques o del seu voltant 
recollien les innovacions en aquests camps: la 

281 Aquesta turbina va ser patentada amb el número 41.789. ACBC: Instal·lació enllumenat públic elèctric. 1896-
1917. Primer lligall.

282 Diario de Reus, 1 de desembre de 1907 i 19 d’abril de 1908. FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros 
días. Tom VIII. Pàg. 362.

283 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona (1841-1933). Pàg. 309.
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Universitat, l’Acadèmia de Ciències, l’Escola 
d’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 especia-
litzats.284 Com a tret principal, la tecnologia 
elèctrica va gaudir d’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.285 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 impres-
cindible 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 després 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 
l’hulla blanca286 va ésser contemporani a les 
primeres experiències d’explotació dels recursos 

284 CAPEL, Horacio: «La electricidad 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. Pàg. 165-216.

285 Ídem 

286 Nom amb que es va designar a la producció hidroelèctrica.

287 CAPEL, Horacio: «La eletricidad en Cataluña, una historia por hacer». Conclusiones de Las tres chimeneas. 
Implantación industrial, cambio tecnológico y transformación de un espacio barcelonés.

288 Veure l’article «Nuestra potencia hidràulica» publicat a Diario de Reus el 21 d’agost de 1908.

289 NADAL, Jordi, Dir: Atlas de la industrialización de España, 1750-2000. Pàg. 89.

hidroelèctrics dels Pirineus.287 El 1908 el pantà 
de Riudecanyes, situat a prop de Reus, estava 
en plena construcció. Les expectatives que va 
oferir la hidroelectricitat a Espanya van ser, des 
d’un primer moment, molt optimistes.288

A Espanya, l ’electr icitat 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 
elèctr ica de servei públ ic , la Soc iedad 
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 major ia dels europeus, per les 
làmpades de gas.289 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 
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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, és 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.290

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 els 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 
dels consumidors. En el terreny industrial, en 
aquests anys es constata una gran diferència 
entre els preus del gas i de 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 si 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’accelerar la inversió 
en recerca per continuar amb la innovació i 
l’adequació de la tecnologia del gas.

A diferència del gas, l’electricitat va aparèixer, 
a les ciutats importants, 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 la deixaven 
en un clar desavantatge.

290 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 dels. XX com a productor d'acetilè destinat a l'enllumenat. 
El 1900, s’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 on es 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, Móra 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. Diario de Reus, 22 d’agost de 1902, 3 de desembre de 1908 i 1 d’agost de 1909.
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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 com va succeir a Reus el 1896:291 «[...] 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 [...]». 

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 XIX, 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 desacre-
ditessin mútuament: mentre les empreses de 
gas avisaven al mercat potencial pel perill 

Façana del Palau Bofarull al carrer de Llovera. El primer carrer 
enllumenat mitjançant l’electricitat. Any 1910. Foto CIMIR.

291 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom VIII. Pàg. 132.

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 
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la seguretat molt laxa.292 També els defectes en 
la manipulació de les instal·lacions particulars 
van produir accidents.293 

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 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:294 «[…] 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 

292 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, que va produir un ferit. Diario de Reus, 6 i 28 de novembre de 1909.

293  «[…] 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.

294 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.

manejo y uso de la corriente eléctrica, desapa-
reciendo en absoluto las catástrofes que con el 
empleo del gas se han registrado en muchas 
ocasiones […]». 

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. Aquesta evolució 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 què la tecnologia lumínica va poder oferir 
les suficients garanties de qualitat, que els 
abonats elèctrics van augmentar amb rapidesa. 
Però el fet que els establiments comercials 
adoptessin la llum elèctrica com el seu sistema 
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 es situés a la mateixa 
alçada del gas: «[…] A 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 de l’enllumenat particular [...]».295  

En un primer moment, el consum particular 
de l’electricitat va haver de lluitar amb el gas. 
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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.296 Però on el gas va donar un pas 
de gegant va ser en 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. 

Al tractar-se d’un nou producte, el canvi 
energètic a realitzar en els habitatges era 
tal vegada problemàtic, ja que a part de 
les despeses de la instal·lació, el consum 
d’electricitat 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.297 Els 
primers habitatges construïts amb totes les 

295 AHFGNF: 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.

296 CAPEL, Horacio: «La electricidad en Cataluña, una historia por hacer». 

La diversitat d’aparells a gas a Catalunya era múltiple. La 
primera foto era un escalfador de planxes i la segona uns molls 

per els cabells. Fotos AHFGNF.

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.298  
En el moment de la implantació al territori, 
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297 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense SA, 1854-1954. Pàg. 23. 

298  «[...] El examen de algunos proyectos conservados en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona muestran 
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 eléctricas 
incorporadas [...]». CAPEL, Horacio: «La eletricidad en Cataluña, una historia por hacer».

299 ACBC: Enllumenat. Veure relació entre l’ajuntament i les dues empreses elèctriques reusenques. 

300 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 privada continués amb 
el subministrament fins a finalitzar l’any. A partir del març de 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.

301 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. Pàg. 312.

les empreses elèctriques varen cercar el mateix 
estatus 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.299 Davant d’aquesta 
situació, als anys 20 del segle XX van 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 com havia succeït amb el gas en 
algunes ciutats espanyoles.300

En el moment de l’aparició de l’electricitat 
a les ciutats, la indústria del gas s’havia de 
replantejar l’estratègia a seguir i 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 d’aliar-se amb 

l’energia competidora per tal de no perdre el 
control del territori. A Barcelona, les dues 
empreses gasistes existents, la companyia 
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.301 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 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.302 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, 
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que ja no era imprescindible per a la producció 
elèctrica. A Barcelona hi va haver un volum baix 
de contractació del gas, entre el anys 1917 i 1920, 
degut a les seqüeles de la I Guerra Mundial, que 
va comportar, entre d’altres raons de competi-
tivitat, una major dedicació de La Catalana 
de Gas y Electricidad al mercat elèctric.303 El 
cas de Gas Reusense, que com tota la indústria 
gasista va patir els preus desorbitats de l’hulla, 
va ser diferent, perquè ja no posseïa 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 de forma ben 
contrastada. A Gas Reusense la producció de 
gas entre el 1920 i el 1932  va augmentar més d’un 
100%.304

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 ésser 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, va consolidar 

302 Ídem. Pàg. 340.

303 Ídem. Pàg. 357.

304 L’any 1920 es produïren 694.230 m3 i el 1932 la producció havia pujat fins als 1.398.425 m3. AHFGNF: Estadística 
del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio. Madrid, 1914-1920. AHT: Memòria 
de Gas Reusense de l’any 1936.  

305 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. Pàg. 362.

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 un 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.305 La renúncia 
a l’hulla com a matèria primera per a la 
producció del gas es produiria molt més tard, 
uns 40 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 
d’altres aspectes, en 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 espanyol 
va ser capaç d’aconseguir un decreixement del 
consum energètic.

El ràpid procés d’acceptació de la nova 
tecnologia elèctrica va ser possible gràcies a 
les bones condicions socials, econòmiques i 
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306 Important el paper de l’Acadèmia de Ciències i l’Escola de Enginyers Industrials per la difusió dels coneixements 
tècnics de màxima actualitat.

307 CAPEL, Horacio: «La electricidad a Catalunya, una historia por hacer». 

308 Revista el Eco del Centre de Lectura. Any V, núm. 11. Reus, 13 de març de 1881. Pàg. 6 i 7. 

309 Segons aquesta altre font, la primera instal·lació elèctrica de Sabadell es va realitzar a 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.

industrials que existien a Catalunya. El conjunt 
de diversos factors, entre ells la capacitat de 
generar capitals, el saber tècnic,306 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 desenvolu-
pament urbà i industrial i la sensació de fracàs 
per la inexistència de carbó al territori català 
va incrementar l’interès pels nous recursos 
energètics.307 L’interès per la nova energia 
generada per tots els condicionants anteriors es 
va veure afavorit pels mitjans de comunicació 
existents, per innumerables publicacions 
de caire tècnic i per revistes culturals que 
es 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:308 «[…] 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 de la prensa de 
Barcelona y de algunos fabricantes de dicha 
ciudad, Sabadell y otros puntos [...]».309 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 
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pel propietari de la fàbrica, que l’ús de la llum 
elèctrica oferia per als grans establiments 
industrials, on de vegades era necessari 
suspendre els treballs durant la nit per la 
insuficiència i l’excessiu cost de l’enllumenat 
de gas.310 Es presentaven 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.311 
De totes maneres, és 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 
van vaticinar, la qual cosa és evident que va ser 
certa, els innumerables beneficis que aquest 
tipus d’energia reportaria a la indústria.312

310 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 on 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 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.

311 Sobre aquestes últimes afirmacions s’ha de dir que eren exagerades, perquè la màquina que generava la llum, 
com les calderes de vapor també podia generar incendis i explosions; a més, en el procés de combustió, podia 
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.

312 Revista el Eco del Centre de Lectura. Reus, 13 de març de 1881. Pàg. 6 i 7.
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313 ACBC: Actes Municipals. Any 1901. 1 de març. Cens verificat el 31 de desembre de 1900. 

314 ANGUERA i NOLLA, Pere. Cood.: Història General de Reus. Volum III. Pàg. 212-215.

315 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona (1841-1933). Pàg. 311.

316 En la contracta de 1887 es va convertir en una clàusula obligada. AHFGNF: Contracta Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad y la Sociedad “Gas Reusense”. Reus, 26 d’agost de 1887.

Al voltant de la data de 1898, es va produir un 
gran sotrac en la consciència social espanyola a 
conseqüència de la guerra i de 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. Amb el canvi de segle Reus, una ciutat 
d’uns 26.000 habitants,313 va voler canviar de 
fisonomia i accedir a la modernitat. Al període 
de transformació de la ciutat se li van unir els 
canvis tecnològics.314  

L’electricitat revolucionaria els conceptes 
energètics existents fins 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 1842, i només mig 
segle més tard, va trobar un gran competidor 
que va fer trontollar les joves estructures de la 
seva indústria.            

4. Les primeres  
 empreses elèctriques  
 reusenques:  
 Gas Reusense i 
 Electra Reusense   
 (1898-1899).

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 s’efectuessin en matèria d’enllumenat.315 
En el cas de Reus, no existia una clara disposició 
al contracte entre Gas Reusense i l’ajuntament, 
però el fet 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.316 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» 



4. Les primeres empreses elèctriques reusenques: Gas Reusense i Electra Reusense (1898-1899)

–115–

Obres públiques per la millora dels carrers de terra. Treballs d’empedrat  
al raval de Martí Folguera l’any 1906. Foto CIMIR: arxiu Vidiella.

salvaguardava, de moment, els interessos 
de l’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 en aliar-se amb l’energia 
competidora per no perdre el control sobre el 
territori. Aquesta estratègia, que ja s’aplicava 
a Europa, va ésser molt aviat adoptada a 
Barcelona i després a la resta de ciutats 

catalanes.317 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.318 
Lautille y Coca es va convertir després en 
la Electra Reusense. Aviat va sol·licitar a 

317 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona. (1841-1933). Pàg. 312.

318 ACBC: Actes Municipals 1899. 5 de maig de 1899. Folis 209-211.
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La casa Navàs com a millor símbol modernista de Reus i del nou segle. Imatge captada el 1910. Foto CIMIR.
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Plànol 1. Projecte elèctric de la Electra Reusense. Xarxa per la instal·lació de l’enllumenat elèctric.320 

319 ACBC: Enllumenat públic. 1891-1902. Reus, 29 de setembre de 1899.

320 Plànol elaborat en base al plànol de 1905 extret del llibre de GORT JUANPERE, Josep Ma. i Ezequiel.  
Reus: la formació d'una xarxa elèctrica projectada el 1898 a l’ACBC: Enllumenat. 1896-1917. Primer lligall. 
Memòria de Gas Reusense per a la instal·lació del servei elèctric.

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 de condicions de la subhasta 
de l’enllumenat per mitjà de l’electricitat, 
celebrada el 29 de juliol de 1899.319 A Reus 
la competència energètica estava servida.  
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321 AHFGNF: 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.

322 «[...] A Estats Units, a principis de segle XX, les centrals tèrmiques necessitaven 5,4 kg de carbó per a produir 1 
kW. [...]». CAPEL, Horacio: «La eletricidad en Cataluña. Una historia por hacer». 

323 AHFGNF: L’escriptura pública de la venda, 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». Reus, 5 de julio de 1912.

324 «[...] 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 [...].«La eletricidad en Cataluña, 
una historia por hacer». Conclusiones de Las tres chimeneas. Implantación industrial, cambio tecnológico y 
transformación de un espacio urbano barcelonés. Pàg. 165-216.

325 Al nord d’Espanya, a la zona d’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. 

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 va significar 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 1854.321 
Aquests dos augments de capital s’han de 
situar dins del context de la creació d’una 
nova estructura per a la producció i subminis-
trament elèctric. 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.322   

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.323 El pas de l’energia 

elèctrica produïda amb carbó a  l’energia elèctrica 
de «l’hulla blanca»,324 o sigui, la hidroelèctrica, 
va significar la desaparició d’aquestes primeres 
empreses de caràcter més o menys local.325  Gas 
Reusense només va sobreviure a una primera fase, 
la d’implantació de la part 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 en 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 d’altres embassaments, com el de Talarn 
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(1914) i el de Camarasa (1920), que van fer que la 
potència instal·lada a Catalunya arribés prop dels 
100.000 kW.326 Al mateix temps, el cost de la 
producció d’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.327 
Aquesta evolució de l’energia elèctrica va fer 
impossible que una empresa d’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. Amb el pas dels anys i 
l’evolució del món de l’electricitat tan sols 
van sobreviure les iniciatives que van ésser 
creades amb un clar objectiu: el mercat elèctric. 
Les empreses que tenien el seu origen en la 
producció i distribució de gas, amb el temps 
desistiren de competir amb les empreses 
nascudes amb l’aparició de l’electricitat. I tant 
les empreses elèctriques com les empreses 
gasistes esdevindrien monopolis dins del seu 
sector. Amb tot, és imprescindible conèixer 
les històries de les petites iniciatives que foren 
l’embrió d’una gran aventura econòmica i 
social, l’electricitat.

326 Ídem.

327 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. 

328 L’exemple més conegut, encara que amb connotacions diferents, va ésser l’empresa La Catalana de Gas y 
Electricidad. 

329 «[…] 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.

330 Com a principi bàsic es 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 
emprada per un cicle termodinàmic convencional per moure un alternador i produir energia elèctrica.

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.328 Coetànies 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 1900.329 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.330 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.
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331 ACBC: Enllumenat. 1896-1917. Primer lligall. Memòria de Gas Reusense per a la instal·lació del servei elèctric. 
Any 1898.

332 Ídem. Veure transcripció completa en l'Annex Memòria de Gas Reusense per la instal·lació del servei elèctric. 
Any 1898.

333 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense SA, 1854-1954. Pàg. 20.

334 La línia fèrria transcorria pe l’actual avinguda de Marià Fortuny i va ésser traslladada a mitjans del segle XX, 
cap a l'exterior de la ciutat per situar-la para·lela a l'existent. La xemeneia del forn, on es produïa la força motriu 
per generar electricitat, encara es conserva en una plaça adjacent a la citada avinguda.

335 Tota aquesta maquinària va ésser adquirida a Jorge Ahlemeyer i Companyia Enginyers, amb sucursals a Bilbao, 
Madrid i Barcelona, que era la delegació general per Espanya de la Societat d’Electricitat abans Schuchert i 
Companyia Nuremberg. ACBC: Enllumenat. 1896-1917. Primer lligall.

336 ACBC: Enllumenat. 1896-1917. 1er. Lligall. Memòria de Gas Reusense per a la instal·lació del servei elèctric.

337 Ídem.

338 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. ACBC: Enllumenat. 1896-1917. 1er. Lligall.

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 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.331 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 1898.332 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.333 La 
central eléctrica es va situar al costat de les 
instal·lacions productores de gas, a la part més 
propera de la línia fèrria, a la dreta l'apartador 
de la fàbrica.334 

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.335 Els 
generadors eren dels denominats multitu-
bulars 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.336 
La part elèctrica de la nova instal·lació 
estava composada per les dinamos de la casa 
Schuckert y Companyia de Nuremberg.336 
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.337 El 
quadre es componia d’una placa de marbre 
on es van instal·lar els reguladors de corrent 
i d’excitació, els interruptors, els tallacircuits, 
els parallamps, els aparells de mesura i les 
connexions per a la protecció i seguretat de 
les màquines i de la xarxa.338
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Plànol 2. Projecte d’instal·lació d’una fàbrica d’electricitat de la societat Gas Reusense, 1898.

Perfil de la fàbrica d’electricitat de Gas Reusense. Any 1898. 

 Planta de la fàbrica d’electricitat de Gas Reusense. Any 1898.  
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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.340 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.341 El 
circuit secundari sortia dels transformadors a 

340 Ídem.

341 Ídem. Transformador per a 40 kilowatts. 

342 Ídem.

baixa tensió a la xarxa de distribució. Aquesta 
xarxa era aèria i estava muntada per mitjà 
d’aïlladors sobre femelles d’orelles de ferro. 
Els suports dels cables de baixa tensió sortien 
de la façana entre 0,30 i 1 metre. Des de les 
línies de distribució es van fer les preses de 
corrent per a les instal·lacions domiciliàries, 
les quals travessaven els envans per l’interior 
de tubs de porcellana.

Màquines dinamo-elèctriques i transformador elèctric instal·lats a Gas Reusense.339

339 ACBC: Enllumenat. 1896-1917. 1er. Lligall. Memòria de Gas Reusense per a la instal·lació del servei elèctric.
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A la foto, realitzada el 1909, ja es denota un important 
impacte visual dels cables elèctrics.343  

Fotos CIMIR: col·lecció Pere Martorell Jareño.

343 Aquesta alta presència de cables aeris en el carrer de Monterols té una relació directa amb un increment de consum 
elèctric a la ciutat i al fet que els cables principals de distribució elèctrica de l’empresa la Electra Reusense fossin 
aeris.  

344 ACBC: Enllumenat. 1896-1917. 1er. Lligall. 

345 DERRY, T.K.; WILLIAMS, Trevor I.: Historia de la Tecnologia. Desde 1750 hasta 1900 (II).  Pàg. 900-905.

346 ACBC: Enllumenat. 1896-1917. 1er. Lligall. Memòria de Gas Reusense per a la instal·lació del servei elèctric.

En el projecte de la central elèctrica, Gas 
Reusense es va comprometre davant de 
l’ajuntament a complir tres requisits bàsics: 
regularitat amb el funcionament, seguretat 
absoluta de la instal·lació i una visualització 
agradable. Aquesta ú lt ima sempre va 
estar sotmesa a la subjectivitat col·lectiva i 
individual.344 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 i va aconseguir l’equilibri del 
voltatge en tota la xarxa.345 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 en el 90% de la 
distribució elèctrica s’emprava el sistema de 
corrent altern per a la generació d’energia 
elèctrica.346 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 
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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 d’alta tensió, 
amb 4.000 i 5.000 volts, varen transcórrer per les 
teulades.347  

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; quan això no era 
possible, amb l’autorització municipal es van 
col·locar els transformadors en columnes de 
ferro de forma esvelta com les que ja existien 
en altres poblacions. 

Però el gener de 1899, tan sols uns mesos 
després 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 elèctrica de Gas Reusense produiria, 
ara si, fluid per les 6.000 làmpades. El primer 
grup tenia potència per 1.500 làmpades i va 
costar 345.000 pessetes, i el segon, amb 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.348 

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, la 
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. Pel que fa 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 
i 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.

347 ACBC: Enllumenat. 1896-1917.

348 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense SA. 1854-1954. Pàg. 20.
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349 Plànol elaborat en base al plànol de Reus de 1905 extret del llibre de GORT JUANPERE, Josep Ma. i Ezequiel.
Reus: la formació d'una ciutat i el plànol de la xarxa elèctrica projectada el 1898 a l’ACBC: Enllumenat. 1896-
1917. Primer lligall. Memòria de Gas Reusense per a la instal·lació del servei elèctric.

Plànol 3. Projecte elèctric de Gas Reusense. Xarxa per la instal·lació de l’enllumenat elèctric, 1898.349 
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350 La cessió de totes les concessions elèctriques de Latieule y Coca a favor d’Electra Reusense es produí el 15 de 
novembre de 1898. ACBC: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. 

351 ACBC: 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. 

352 Ídem. 

353 Es preveia que el màxim consum possible a la ciutat, faria necessari 8 dinamos. Ídem. 

354 Ídem.

355 Cables alimentadors del sistema elèctric que duen 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 grans quantitat de gas a punts llunyans del seu inici perquè 
sigui distribuït.

L’empresa Electra Reusense, havia rebut la 
cessió de totes les concessions de la mà de 
l’empresa Latieule y Coca de Sant Sebastià.350 
Varen projectar i crear una fàbrica que se situà 
en el local d’una 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 […]».351 
Aquesta primera fàbrica constava, bàsicament, 
d’una sala d’acumuladors en bateria del sistema 
Peyrussot de Angouleme de 5.000 ampers/
hora i d’una sala de dinamos amb transmissió 
a 275 revolucions per minut.352 Les dinamos 
eren del tipus Rechnievoski, que construïa la 
important Societat L’Éclairage 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 
dues dinamos capaces 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 dinamos es van 
instal·lar en funció de l’augment del consum.353 
Per a la mesura del corrent es van 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 comuni-
cacions 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.354 

La xarxa estava prevista de forma aèria i la distribució 
es realitzava pel sistema de feeders,355  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 
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era aeri, els cables se subjectaven amb aïlladors 
situats a les façanes o amb pals emplaçats en la 
via pública.356 

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.357 A 
l’informe sobre el «projecte i la memòria de la 
fàbrica elèctrica d'Electra Reusense va escriure:

«[…] Es tan vaga la memoria presentada por 
estos Sres. que no es posible formar concepto de 
la importancia del proyecto; 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. […]

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 perfecciona-
mientos que ha alcanzado hoy en día la industria 
eléctrica, como están ya patentizados 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 está 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 un conoci-
miento completo de lo que se propone realizar la 
referida sociedad. […] 

Examinamos su central: montada está en el 
interior de su propia fábrica de 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 o 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 llevarse a cabo todo de una vez, permitirá 
empalmar líneas domiciliarias cualquiera sea el 
punto de la población tan pronto se dé 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 

356 ACBC: Enllumenat. 1896-1917. Primer lligall.  «Planos y memoria para la instalación de una fábrica y red para 
el alumbrado eléctrico». Reus, 12 d’agost de 1898.

357 ACBC: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. Primer lligall.
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concessió elèctrica. La comissió de foment, 
quatre dies després 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 y Coca i aconsellar a 
l’ajuntament 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 transfor-
madors, segons la comissió, es basava en què 
la distribució elèctrica es feia amb corrent 
contínua:«[…] que como la fuerza que desarro-
llarán será de corriente continua no tienen 
necesidad de usar dichos aparatos, al revés de 
la Sociedad Gas Reusense, ya que está 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 transfor-
madores 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; això 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 els 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 
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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 
l’ajuntament de Reus.358  Presentava l’existència 
d’una clara i patent lluita per les concessions 
elèctriques, tal com passava en ciutats com 
Londres i París 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 comercia-
litzar 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, que es mantenien 
al dia de l’evolució científica, tot 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.359 La legislació que 
citava aquesta concessió de Saragossa s’havia 
recollit entre l’existent al Regne Unit, Estats 
Units d’Amèrica, Suècia, Bèlgica, França, Itàlia 
i Espanya.360

358 ACBC: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. Primer lligall. Aprovat per l’ajuntament en sessió de 30 de 
setembre de 1898.

359 «[…] 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. 
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 voltios 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 […]». ACBC: «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 ACBC: 
Instal·lació enllumenat elèctric. 1896-1917.

360 Ídem.    
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361 Ídem. Pàg. 12-14.

362 ACBC: Actes Municipals. Any 1907. 2 i 22 de novembre. Folis 302-304 i 322.

363 DESARCES, Henri: Gran Enciclopedia Práctica de Electricidad. El tecnicismo y la práctica modernos. Tom 2. 
Editorial Labor, SA. Barcelona, 1926. Pàg. 690-773.

364 Reformat per el Reial Decret de 18 de gener de 1904 i les reformes del Reial Decret de 12 de juliol de 1904.  
Ídem. Pàg. 719.

365 Modificades el 8 de juliol de 1906. Ídem. Pàg. 729.

366 Ídem. Pàg. 690.

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 seguretat 
en la distribució de l’energia elèctrica. En la 
data en què es van 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 una 
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.361 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 de 
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 
servidumbre forzosa de paso de las mismas i al 
reglament reformat el 7 d’octubre de 1904.362 
La legislació sobre la indústria elèctrica era 
escassa i no va evolucionar adequadament 
fins l’any 1919; 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:363 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;364 les Instrucciones reglamentarias 
para el servicio de verificación de contadores 
de electricidad, de 7 d’octubre de 1904;365 i de 
manera provisional el nou Reglamento eléctrico, 
de 27 de març de 1919.366       

Pel que fa a la reglamentació reusenca de les 
instal·lacions particulars, en aquesta no es va 
excloure cap sistema ni es van fixar potencials, 
amb excepció dels de dins dels edificis. També 
es proposava que els conductors fossin aeris 
fora de les poblacions i subterranis dintre 
d’elles, que els cables primaris d’alimentació 
( feeders) i els de distribució fossin de més 
de 8 mm 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 van presentar un 
problema principal durant la instal·lació 
elèctrica. La col·locació de cables elèctrics 
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no havia 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.367 Sota el criteri que la 
via pública és 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 a ltres 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.368 De 
fet, altres reglamentacions posteriors van 
estipular les 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 modifi-
cacions i va tenir un caràcter interí per a 
les instal·lacions elèctriques a la ciutat de 
Reus.369

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.370 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 en una ciutat i cedir la fàbrica i 
les concessions elèctriques 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 

367 ACBC: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. Pàg. 18.

368 Ídem. Pàg. 19-22.

369 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.

 ACBC: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917.

370 AHFGNF: 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 SA, 1854-1954. Pàg. 24. 
ACBC: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917. 
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371 ACBC: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917.

372 ACBC: 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. 

373 ACBC: Actes Municipals 1899. Reus, 20 de gener de 1899. 

374 ACBC: Diari Las Circunstancias de Reus, 1 de Septiembre de 1899.

todas sus concesiones a la sociedad anónima 
Electra Reusense [...]».371 

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.372 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.373

per desprestigiar el rival. És per això que l’1 de 
setembre de 1899 la 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 l’electricitat:374 

«[...] 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 considera-
blemente y desde luego, la nueva instalación que está 
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 dé un servicio regular de alumbrado 
eléctrico, nuestra sociedad establecerá para sus 
abonados los precios siguientes:

4.1. Pugna pel mercat  
  elèctric reusenc  
  (1898-1912).

 5 bujías   1,25 al mes 
 10 bujías   1,75   “ 
 16 bujías   2,50   “ 
 25 bujías   3,75   “

Una lámpara incandescente de: 

Precio de kilowatio hora Ptas. 0,50 

La lluita per guanyar el mercat elèctric reusenc 
no tenia treva i qualsevol mitjà era adequat 
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375 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom VIII. Pàg. 177. 

376 Ídem. Pàg. 378.

377 ACBC: Actes Municipals 1899. 5 de maig de 1899. Folis 209-211.

En cuanto a las instalaciones se hacen desde 
hoy en iguales condiciones que la otra empresa.

Con el favor que el público nos dispensa nada 
tememos: se nos lleva a la lucha, a ella vamos 
con la 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:375 «[…] 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:376 «[…] 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 inf luència. 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 
es generaren greus incidències entre les dues 
companyies amb sospites de sabotatge del 
subministrament. El maig de 1899 es varen 
comunicar a l ’ajuntament els problemes 
generats pels danys causats a les línies de 
l'Electra Reusense: «[…] El Sr. Vergés se 
ocupa de la noticia de la prensa de los daños 
que se 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.377 

Però malgrat les dificultats de l'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 
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378 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom VIII. Pàg. 177. 

379 «[...] Teniendo en cuenta la suscrita comisión que faltan 38 arcos voltaicos de 500 bujías para repartir la iluminación 
eléctrica de esta ciudad, ha estudiado con toda detención los puntos de emplazamiento de los mismos para 
proponerlo a V. E. Dichos puntos son los siguientes:  

va haver d’ampliar el capital amb una segona 
emissió de 400 accions de 500 pessetes, per tal 
de situar de forma adequada l’empresa al mercat 
elèctric reusenc. És per això que va traslladar a 
Reus, des de Saragossa, la central de la societat.378 
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 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.379  

   Arcos
Calle 1ª del Rosario,  2 
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
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
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 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 bujías, 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 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 [...]». ACBC: 
Actes municipals 1900. Folis 101-106.

380 Els lletrats Guasch i Casagualda conclourien que era necessari realitzar una nova subhasta. Ídem. 11 de març 
de 1900. Folis 143-146.

381 Ídem. Folis 111-113.

382 Diario de Reus, 17 de març de 1900.

383 ACBC: Actes Municipals. Anys 1900. Folis 84 i 101-106

384 Ídem. 6 de març de 1900. Foli 139.

385  Ídem. 20 de juny de 1900. Folis 236 i 237.

Després de debats controvertits del consistori, 
on es va arribar a posar en dubte un dictamen 
realitzat per dos lletrats,380 es va rebutjar la 
iniciativa.381 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.382 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.383 La il·luminació 
elèctrica del passeig de Mata i dels Quarters 
va entrar en funcionament el març de 1900.384 

Mesos després, 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.385 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, 
Electra Reusense va resultar el vencedor de 
la concessió que es van disputar les empreses 
reusenques pel canvi de la il·luminació de les 
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386 L’elecció recauria en l'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.

387 «[…] 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.

388 FERNÁNDEZ, Alexandre: Cambio tecnològic y transformacions empresariales: gas y electricidad en Bilbao y 
en Burdeos (1880-1920). VII Congreso de Historia econòmica. Zaragoza, 2001.

389 Diario de Reus, 21 d’abril de 1901.

390 «[...] 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 a nuestros días. Tom VIII. Pàg. 388.

391 ACBC: Junta Local de reformes socials. Inspecció, denúncies, multes, acords. Anys 1909-1910. Relació de 
generadors de les indústries reusenques.

presons del partit.386 L’any 1901, l’elecció del 
sistema d’enllumenat de la plaça de Prim va 
provocar un seriós enfrontament al consistori 
reusenc.387  

En el nou món energèt ic ,  la major ia 
d’iniciatives implantades corresponien a 
l’àmbit privat i aquestes necessitaven ràpids 
i sòlids resultats, encara que depenien de les 
concessions municipals tant amb l’ocupació 
del domini públic com amb l’explotació 
dels serveis públics d’enllumenat.388 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 la 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.389 
L’any 1907, tan 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.390 La generació i distribució 
d’electricitat a Reus, per part de les dues 
empreses reusenques, s’expandia ràpidament 
pels carrers, els habitatges, els comerços i les 
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 una potència igual 
a la del seu competidor.391 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 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. L’oferta elèctrica a Reus va estar 
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 
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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:392 

«[…] exponen lo siguiente:

1º . La Compañía “Riegos y Fuerza del 
Ebro, SA” es concesionaria del servicio del 
alumbrado público de Reus por la cesión que 
le hizo la Compañía “Energía Eléctrica de 
Cataluña, SA” domiciliada en Barcelona, a 
la que fue transferida por la Compañía “Gas 
Reusense”, pr imitiva concesionaria del 
mismo.

2º. Es conveniente a los intereses de “Riegos 
y Fuerza del Ebro, SA” 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, SA” delega a la “Electra Reusense” 
todas aquellas func iones , y solamente 
aquellas , que fuesen necesar ias para el 
cobro del precio del consumo del fluido y 

392 ACBC: Enllumenat. Traspàs de la concessió del servei d’enllumenat públic. 1913.

393 ACBC: Actes Municipals any 1916. Reus, 9 de juny de 1916. Foli 171.

394  ACBC: Instal·lació enllumenat elèctric. 1896 -1917.

energía eléctricos suministrados en virtud 
de la concesión de alumbrado público de la 
población de Reus.

Segundo.- La compañía “Electra Reusense” 
acepta el mandato expreso, espec ial y 
gratuito que por este acto le da la Compañía 
“Riegos y Fuerza del Ebro, SA”.

Tercero.- Ambas compañías otorgantes se 
someten a las disposiciones del artículo 1709 
y siguientes del Código Civil vigente.

Cuarto.- Que este documento pr ivado 
pueda elevarse a escritura pública cuando 
cualquiera de las partes otorgantes lo 
soliciten […]».

El negoci de l ’energ ia elèctr ica ten ia 
un gran futur, és per això que els grans 
capitals inversors es van fixar en les petites 
empreses locals. Degut al continu increment 
del consum elèctric a la ciutat, el 1916 la 
societat Riegos y Fuerza del Ebro aconse-
guiria el permís de l’ajuntament de Reus per 
construir la central elèctrica de la partida 
de l’Hospitalera.393 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:394 
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«[…] El proceder injusto, arbitrar io y 
altamente lesivo para los intereses de todos 
sus abonados, que desde un año a esta parte 
vienen observando las Compañías “Electra 
Reusense SA” y “Electricista Catalana SA”, 
o mejor dicho, “Riegos y Fuerza del Ebro SA” 
por cuanto aquellas dos no son sino esta misma 
bajo diferente nombre, obligan al gremio de 
hojalateros, lampistas e instaladores electri-
cistas 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.

 - Incumplimiento de contratos. […]». 

Dins d’aquest procés monopolístic, els 
abonats també es van considerar perjudicats 
en no existir una competència real en el 
mercat elèctric i haver d’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.395 La cooperativa 
va aparèixer com una reacció a l'Electra 

Reusense, que segons els cooperativistes, 
s’havia mal venut a Riegos y Fuerza del Ebro, 
que maltractava als seus abonats amb preus 
cars. Volia fer-li la competència a partir d’una 
rebaixa dels preus.396 Considerava que el fluid 
era car perquè no hi havia alternativa 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. 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.397 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, és a dir, fins el moment en què es 
van fer necessàries grans inversions de capital 
per mantenir una innovació constant i per 
crear sistemes elèctrics d’un abast territorial 
més gran que estiguessin connectats entre si, 
en el context d’una indústria elèctrica molt 
dinàmica. 

 

395 Foment. Diari Portantveu de l’Esquerra Republicana de Catalunya a les comarques tarragonines. Reus, 12 de 
maig de 1933.

396 Diari Las Circunstancias. Reus, 4 d’abril de 1935.

397 Diari La Crónica de Valls. 3 de setembre de 1932.
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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. 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 s’havien 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 crear un sistema 

5. Gas Reusense i  
 l’electricitat:   
 del somni al  
 desencant     
 (1898-1912). 

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, 
en especial l’hidroelectricitat. 

La irrupció de l’electricitat en el mercat 
energètic va ser un fet extraordinari. 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 d’iniciatives. Segons 
la 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 
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dicho año último ascendían a 961, con 1.348 
dinamos, que producían kilovatios 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 […]».398 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%.399 

Aquesta tendència continuaria en les dècades 
següents.40 0 Amb la gran prol i feració 
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 la indústria elèctrica fou 
beneficiosa per a les ciutats, on el capital local 
no va poder crear una infrastructura elèctrica; 
així, la Sociedad Hidroeléctrica del Ebro, el 

1908 va realitzar gestions per fer realitat la 
instal·lació de la llum elèctrica a Tortosa i a la 
seva comarca.401

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 detectar 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.402 Però aquesta 
iniciativa no va reeixir: les inversions que s’hi 
havien de realitzar s’escapaven de les possibi-
litats 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 
la limitació dels recursos hídrics del territori; 
l’aigua era una matèria primera barata, però 

398 Diario de Reus, 21 de desembre de 1902.

399 El nombre d’empreses elèctriques a Espanya, el 1902, era de 1.188 i la producció era de 47.956.051 kilovatts/
hora. Les fàbriques productores de gas havien descendit fins a les 77. Estadísticas del impuesto sobre el consumo 
de luz de gas, electricidad y carburo de calcio, 1901-1921. 

400 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.

401 Diario de Reus, 22 d’agost de 1908.

402  BANÚS SANS. Josep: Gas Reusense SA, 1854-1954. Pàg. 23-24.
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inexistent en quant 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 l’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 malbaratés els excedents. A 
més, amb uns beneficis molt limitats degut a 

403 ACBC: 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; AHT: Declaració balanços. Anys 1902-
1905.

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 gràfic 
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.

Gràfic 9. Comparació del cost del consum elèctric municipal i l’evolució del deute elèctric a 
Gas Reusense,1899-1907.

Font: Dades extretes de diverses fonts.403
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Així, Gas Reusense necessitava un replante-
jament 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 
d’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 SA.404 Per tornar al 
negoci únic del gas es va haver de modificar 
el capital social de l’empresa, que es va reduir 
en 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 pessetes405 a 
625.000 pessetes,406 amb un desemborsament 
als accionistes de 250 pessetes per acció.407 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 en què 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.408  

Però les convulsions empresarials del mercat 
energètic espanyol van ser una constant, a 
diferència del què 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.  El 12 de juliol de 1912, Gas 
Reusense i la companya Energia Eléctrica 
de Cataluña van enviar una 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 SA Energía 
Eléctrica de Cataluña ha comprado a la SA 
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. 

405 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. AHFGNF: «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.

406 AHT: Balanços Gas Reusense. Any 1912. 

407 Les accions ja no eren les originàries de l’empresa, ja que els 1.950 primers valors eren de l’emissió feta l’1 de maig 
de 1890 i la resta del 550 títols, d’una emissió executada l’1 de juny de 1901. AHFGNF: «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.

408 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: motor alemany que, segons es publicava, havia venut 
més de 100.000 unitats. Diario de Reus. Reus, 25 de gener de 1912.

404 L’escriptura pública de la venta es realitzà davant el Notari Antonio Solo i Castaños a la ciutat de Reus.
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En dichas concesiones y derechos se encuentran 
otorgadas por este Excmo. Ayuntamiento a la 
SA “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 […]».409 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 a representant de Energía Eléctrica  
de Cataluña, Eugenio Maëder. L’ajuntament va 
aprovar el traspàs i la venda el 8 de novembre 
de 1912.

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%.410 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.411 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, 
després 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 en els 
resultats de l’explotació, és a dir, la relació 
beneficis-treballador era inferior a la generada 
amb la producció de gas.412 Aquesta relació 
deficitària, entre la inversió i els seus guanys, 
desaconsellava continuar amb un negoci en 
constant evolució tecnològica.

409 ACBC: Enllumenat. Traspàs del servei de Gas Reusense a la Cia. Energia Elèctrica de Catalunya. 

410 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.

412 El 1910 el valor total del material de la societat (aparells, maquinària de la fàbrica, canonades, línies, etc.) era de 
832.673,62 pessetes; el 1911, de 1.118.586,18 pessetes; mentre que el 1914 era de 414.063,46 pessetes. AHFGNF: 
Balanços Gas Reusense. Any 1910-1914.
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Font: AHT: Declaració balanços de Gas Reusense.

Font: AHT: Declaració balanços de Gas Reusense.

Gràfic 10. Immobilitzat de Gas Reusense, 1901-1915.

Gràfic 11. Beneficis de Gas Reusense, 1897-1915.

418 ACBC: 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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De fet, els beneficis que produïa la comercia-
lització de gas eren iguals, abans d’entrar el 
negoci elèctric, que els generats en el millor 
exercici en el 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 va 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.413 Amb aquest traspàs, la missió 
de l’empresa Latieule y 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 ’electr icitat en un context de l luita 
aferrissada. Aquesta rebaixa de preus va 
fer que s’autoritzés a estipular contractes 
per sota de la tarifa establerta. Es varen 
admetre serveis 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 ò 10 pessetes segons ho estipulés 
l ’administrador.414  Aquesta polít ica de 
preus elèctrics va fracassar, perquè es va 
fer insostenible. Des d ’aquest moment 
i amb l ’electr icitat 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 vol ia sobreviure a la dual itat 
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 elèctr ica de 
les dues empreses locals, Gas Reusense 
i  El ec t ra  R euse n se ,  e l  m i l lor  c l i e nt 
d’ambdues empreses va ser l’ajuntament de 
Reus, que havia acordat les concessions de 
l ’enllumenat públic elèctric. A la gràfica 
seg üent es poden veure el s  ingressos 
percebuts per aquest servei de cadascuna 

413 El director de l’Electra Reusense era Javier García Julián. ACBC: Actes Municipals 1899. 25 d’agost de 1899.  
Folis 372-373.

414 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense SA, 1854-1954. Pàg. 23.
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de le s  empreses  que i l ·lum i naven e l s 
carrers de Reus i es poden observar les 
ba ixes quant itats que signi f icaven per 
a unes iniciatives innovadores creades per 
donar resposta a una tecnologia de futur.

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’involucrar-
se en iniciatives més àmplies, tant des d’un 
aspecte tecnològic com geogràfic. Electra 
Reusense era una empresa creada amb capital 

Gràfic 12. Pagament de l’ajuntament a Gas Reusense i Electra Reusense per l’enllumenat  
públic elèctric, 1899-1912. 

Font: Gràfica del període de subministrament elèctric de les dues empreses locals.415   

a partir del 1912 van desembarcar al mercat 
energètic català i espanyol. Els moviments de 
la industria elèctrica van permetre la concen-
tració 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 
h idroelectr ic itat . L'entrada de capita l 
estranger va permetre la política d’expansió 
i d’augment del mercat.416 La nova tecnologia 
era, gairebé en la seva totalitat, estrangera, 
i aquesta dependència amb l ’exterior va 
convertir l’electricitat en un negoci i un procés 

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

416 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona (1841-1933. Pàg. 352.
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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 aquesta estratègia, el capital 
social d’una empresa de gas com la de Reus 
era del tot insuficient.417  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.418 Per Gas 
Reusense, una operació d’aquesta envergadura 
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 aquell 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 si 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 d’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 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 d’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.419 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 a 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 

417 «[...] En 1913 también, La Catalana de Gas y Electricidad adquirió el control de La Energía SA, 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 
solo del consumo de gas sino de cualquier energía que mostrase su eficiencia, como era el caso de la electricidad. 
[…]». Ídem. Pàg. 353.

418 Ídem.

419 ACBC: Enllumenat. Sol·licitud ampliació de xarxa 1912. Butlletí Oficial de la Província 12 de novembre de 1912 
i Projecte línia d’alta tensió, 1912.
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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.420  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 La Catalana de 
Gas y Electricidad.

 

420 Ídem. BOP, 14 de desembre de 1912 Núm.: 297 i BOP, 9 de gener de 1913, Núm. 8.

421 Detalls dels plànols del projecte d’ampliació de la xarxa elèctrica. Ídem. 

Detall dels suports de porcellana que sustentaven els 
cables elèctrics en el projecte de subministrament a la 

fàbrica Puig y Wiechers.

Dibuix d’un dels 59 pals elèctrics, amb suports de 
porcellana, del projecte Puig y Wiechers.421
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Fàbrica de gas. Al fons es veu la xemeneia i les dependències de l’antiga fàbrica elèctrica de Gas Reusense. Any 1954. 
Foto AHFGNF.
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De fet, el moviment empresarial en el sector 
elèctric produïa vertigen, de tal manera que 
el peix més gran es menjava el 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 de 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.422 La 
comunicació a l’ajuntament d’aquest acord 
es va fer amb els termes següents: «[…] La 
sociedad anónima “Riegos y Fuerza del 
Ebro”, domiciliada en Barcelona, Plaza 
Cataluña 2, y en su nombre y represen-
tación Don Asa White Kenney Billings de 
una parte, y de la otra la “Energía Eléctrica 
de Cataluña SA”, domiciliada en la propia 
c iudad de Barcelona , calle Diputac ión 
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 
SA” ha cedido y traspasado a “Riegos y 
Fuerza del Ebro SA” 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 

422 ACBC: Enllumenat. Traspàs de la concessió del servei d’enllumenat públic, 1913. Instància de «Riegos y Fuerza 
del Ebro» y «Energía Eléctrica de Cataluña, SA». Barcelona, 15 de juliol de 1913 i acord entre la Cia. Riegos y 
Fuerza del Ebro, SA i la Cia Electra Reusense, SA. Reus, 1 d’agost de 1913.

423 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 cinc. NADAL, 
Jordi. Dir.: Atlas de la industrialización de España, 1750-2000. Fundación BBVA. Crítica, 2003. Pàg. 89.

424 Ídem.

entidad en oficio de 11 de mayo de 1910, la 
cual fue transferida a la “Energía Eléctrica 
de Cataluña SA” 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 Fuerza del Ebro SA” por repuesta 
en el lugar y derecho de la “Energía 
Eléctrica de Cataluña SA” a los efectos de 
la concesión de alumbrado público otorgado 
anteriormente a la sociedad “Gas Reusense”, 
así como en todas las consecuencias que de 
la mencionada concesión se deriven […].» 

La hidroelectricitat com a nou sistema 
de generació elèctric va 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 
ant iga. Era el f inal de la pr imera fase 
d’implantació elèctrica, el de la producció 
tèrmica del f luid, i l ’ inici d’una segona 
fase, la de la hidroelectricitat.423 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 espanyol 
—que controlava l’àrea catalana— era de 
capital estranger. Un alt grau de concen-



–152–

tració de capitals i empreses ja s’havia 
produït abans de la Guerra Civil.424 Davant 
d’aquesta situació la competència de les 
petites empreses davant del gran potencial 
estructural i econòmic d’aquestes entitats 
era impossible.

A par t ir d ’aquest punt , van aparèixer 
algunes propostes al Camp de Tarragona, 
a pesar que es trobarien amb les dificultats 
d’un espai geogràfic amb dèficit d’aigua i 
d’un relleu poc propici per al seu aprofi-
tament. L’any 1912 es va presentar un 
projecte per sol·licitar la concessió d’una 
l ín ia de transport per a la distr ibució 
d’energia elèctrica a Vila-Rodona, Santes 
Creus i Aiguamúrcia. L’energia s’havia 
de produir amb l’aprofitament de la força 
h idràul ica d isponible a l mol í far iner, 
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 què s’havia 
de dividir la l ínia 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.425 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 subminis-
trament 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 f luid. Aquest cas es produí 
a Reus el 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 f luid 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 I Guerra Mundial.426 

La situació de les empreses productores 
d’electricitat a la província de Tarragona el 
1912 era la següent, tenint en compte que 
alguns productors ho eren per a consum 
propi:

425 ACBC: Enllumenat. Traspàs de la concessió del servei d’enllumenat públic. 1913 i BOPT, 12 de novembre de 
1912. Núm.: 3.328.

426 Ídem.
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Quadre 4. Fàbriques d’electricitat de consum propi i públic a la província de Tarragona, 1912.427  

   Preu de cost MOTOR Número  
 EMPRESA POBLACIÓ Ptes.  emprat per de ACTIVTAT 
   Kw-hora generació fluid DINAMOS

 Gas Reusense Reus 0,50 Vapor 2 Enllumenat públic

 Electra Reusense Reus 0,50 Vapor 3 Enllumenat públic

 Energia Elèctrica de Catalunya Reus 0,50 Hidràulic 1 Enllumenat públic

 Gasòmetre Tarraconense Tarragona 0,50 Vapor 1 Enllumenat públic

 Poliograma Tarraconense Tarragona 0,50 Gas pobre 1 Cinematògraf

 Vicens Varcabilla 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 Vendrell El 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

427 Estadística del impuesto sobre el consumo de Luz de gas, electricidad y carburo de calcio. Madrid, 1912.
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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 inversió realitzada i que a més patia les irregu-
laritats 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 

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 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, 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 els llocs on existia un salt 
d’aigua eren escollits per la implantació 
d’una infraestructura elèctrica. 

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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Tercera part: Gas Reusense 
al convuls segle XX: canvi, 
conflicte, resistència i  
capitulació.

«[…] Dejando de un lado la fase de auténtica industria-

lización, sobresalen tres grandes etapas expansivas en 

la asociación de capitales en España durante el último 

siglo. Estas son el llamado auge finisecular, la coyuntura 

excepcional de la Gran Guerra y la peculiar recupe-

ración de posguerra en los años cuarenta. Entre tales 

fases alcistas se interponen, predominantemente, 

períodos de estancamiento y contracción. […]». 

Carreras, Albert. Cood.:  
Estadísticas históricas de 

España. Siglos XIX-XX. 1989.
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428 La neutralitat de l’estat espanyol no es degué a causes polítiques, sinó 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 l’economia 
reusenca (1914-1923). Cambra de Comerç i Indústria de Reus, 1987. Pàg. 9-11.

429 Ídem. Pàg. 21-25.

430 Ídem. Pàg. 9-11.

L’economia catalana i espanyola va millorar 
recolzada en la desgràcia aliena. Els 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.428 El grans benefi-
ciaris 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 en 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.429  
Però tota aquesta prosperitat no va servir per 

6. Gas Reusense  
 del 1912 al 1923: entre  
 la fi de la producció 
 elèctrica i la crisi de la  
 I Guerra Mundial.

6.1. Els factors externs:  
 turbulències polítiques,  
 econòmiques i socials.

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.430 
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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.431 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. 

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 seus 
beneficis, degut, bàsicament, a l’increment dels 
preus dels productes importats; aquest va ser el cas 
de Gas Reusense i d’altres 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 a l’encariment del transport marítim. 
Així, Catalunya va veure reduïdes dràsticament 

431 «[...] 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. Manual d’història del moviment obrer (1840-1975). Pàg. 
149.

 Sala de retorts de la fàbrica tèxtil Bonet. Reus, any 1916. Foto CIMIR: arxiu Pere M. Ruiz Domènech
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432 El preu del carbó asturià era major que l’anglès, i el producte, de menor qualitat. Així el preu de venda 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 el 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.

433 El preu de l’hulla es triplicaria de tal forma que 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; AHFGNF: Llibre inventari (1925-1949).

434 «[...] 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 sobre l’economia reusenca (1914-1923). Pàg. 150.

435 FORT, J.: Guía de Reus, Reus, 1925, Pàg. 97.

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.432 Les dificultats en les importacions van 
donar via lliure a l’especulació en l’encariment de 
les matèries primeres energètiques.433 La inesta-
bilitat social a Espanya encara perjudicava més 
una situació industrial que semblava propícia per 
al seu desenvolupament i apropament al nivell de 
la indústria dels 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 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.434 La manca de pau social era, en gran 
part, la resposta obrera a l’explotació que es patia, 
que es va veure estimulada per les ideologies 
revolucionàries que van aparèixer al tram final del 
segle XIX. 

A Reus, durant les primeres dècades del segle XX, la 
situació econòmica va ser dolenta, com testimonien 
els textos de l’època.435 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, d’oli i de 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.

6.2.  Gas Reusense i  
la crisi de l’hulla en el  
període 1913-1923.

Gas Reusense va passar de produir 300.000 m3 
de gas 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 
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436 ARNAVAT, Albert: L’impacte de la Primera Guerra Mundial sobre l’economia reusenca (1914-1923). Pàg. 136.

437 FORT, Jaume: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom IX. Pàg. 378, 383, 414 i 447

438 «[...] 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 suspenderlo, 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, excluyéndolo 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 este 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 aquella, cuando, a su juicio, existan motivos 
fundados de que la cesación o suspensión del servicio pudiera originar grave alteración de orden público […]». 
ACBC: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 17 de setembre de 1916 i Reial Decret de 23 d’agost de 
1916.

motriu.436 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 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.437

L’empresa va passar per dificultats importants 
durant la I 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 l’ 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 ajuntaments, adduint raons 
d’interès col·lectiu:438 «[...] Puede ser, pues, 
materia de otras medidas de Gobierno (unas 
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Gràfic 13. Evolució del preu de l’hulla en el període 1913-1923. 
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ya adoptadas y otras en proyecto) la regulación 
y la coordinación posible de los intereses contra-
puestos 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 aquellos, 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 
en la producció com en la distribució de gas 
a la ciutat de Reus. Els sbeneficis també van 
decaure considerablement, tal i com es veu en 
l’evolució d’aquests al període comprés entre 
els anys 1910-1923.

 Font: CARRERAS, Albert, Coord.: Estadísticas Históricas de España. Siglos XIX-XX. 

Estadística general de producción, importación y distribución directa de carbones minerales. 
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Font: AHT. Declaració balanços de Gas Reusense, 1910-1923. 

Gràfic 14. Beneficis de Gas Reusense en el període 1910-1923.

Quadre 5. Producció de gas anual de 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 coc i 1.320.000 kg de quitrà.
(2) 107.000 kg de coc i 126.000 kg de quitrà.

Font: diverses fonts.439 

439 AHT: Declaració balanços de Gas Reusense, 1910-1923; ARNAVAT, Albert: L’impacte de la Primera Guerra 
Mundial sobre l’economia reusenca (1914-1923). Pàg. 136.
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La relació directa entre els beneficis i la 
producció es reflecteixen per comparació entre 
els dos quadres. El descens de la producció 
va ser tan espectacular que, entre els anys 
1913 i 1917, ja en plena I 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 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 Reial Decret dictat 
el 1916 va reduir el nombre de fanals i l’horari 
d’iluminació.440 L’efecte immediat d’aquesta 
mesura va ser 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 després 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.441 
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)442  connectats 
i un consum industrial anual de 3.323.854 kW; 
mentre que l’any 1919, el nombre d'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.443  

En aquesta època, Gas Reusense va passar 
per situacions difícils, a l’igual que d’altres 
indústries del sector. La crisi 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 accionistes durant el període comprés 
entre els anys 1917-1920.444 La solució per 
superar la crisi va ser la d’augmentar els preus 
de gas comercialitzat, una resposta sempre molt 
recurrent, sobre els quals l’administració de 
l’Estat va voler legislar per tal de garantir el 
subministrament del gas i de l’electricitat, tal 
com va demostrar a l’any 1916.445  L’increment 
de les tarifes del gas a Reus va ésser molt 
considerable: el gas consumit per comptador va 

440 ARNAVAT, Albert: L’impacte de la Primera Guerra Mundial sobre l’economia reusenca (1914-1923). Pàg. 136.

441 AHT: Declaració Balanç de Gas Reusense, 1922. 

442 Equival a 75 kgm/seg, és a dir, la potencia necessària per transportar 75 quilos de pes a un metre de distancia 
en un segon. S’estima que és 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.

443 ARNAVAT, Albert: L’impacte de la Primera Guerra Mundial sobre l’economia reusenca (1914-1923). Pàg. 137.

444 AHT: Declaració Balanços de Gas Reusense.

445 ACBC: Butlletí Oficial de la Província. 17 de setembre de 1916.
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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.446 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. Els preus de l'enllumenat públic a gas 
del 1922 descendiren, respecte als del 1921, 
més d'un 15 %. Va ser un dels símptomes de la 
recuperació econòmica i de l’evolució tècnica de 
l’empresa.447  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.448 Però aquest deute 
saldat va ser transitori, perquè a l’any 1939 va 
tornar a aparèixer.449 

La salut de l’empresa gasista reusenca, una 
vegada superat el sotrac que la I 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-l i 
continuïtat. Mentre el conflicte mundial 
transcorr ia , el gas continuava la l luita 
tecnològica i econòmica amb l’electricitat 
per la preeminència lumínica. El gas encara 
va obtenir victòries sobre l ’enllumenat 
elèctr ic ,  com la de l ’any 1916 amb la 
il·luminació del Mercat de la Peixateria i 
les Carnisseries.450 Tot i això, cada vegada 
es tractarien de victòries més esporàdiques 
i etèries. Els debats a l’ajuntament de Reus, 
com succeïa en d'altres, per determinar 
el mi l lor sistema d ’en l lumenat públ ic 
es van 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 aconseguir 

446  ACBC: Actes Municipals any 1916. Reus, 4 d’agost de 1916. 

447  «[...] 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: 

 

 Regirán los mismos del convenio vigente mientras no quede saldada la cuenta de atrasos, y son como sigue: 40% 
para el alumbrado público y 0,065 ptas m3 en el consumo por contador […]». ACBC: Enllumenat públic amb 
fanals de gas 1928. Carta a l’ajuntament de Reus de 26 de novembre 1921. 

448  Ídem. Carta de Gas Reusense a l’ajuntament el 31 de juliol de 1924.

449  AHT: Declaració de balanços de Gas Reusense de l’any 1939.

450 ACBC: Actes municipals any 1916. Reus, 11 d’agost de 1916. Foli 257.

farol 50/55  litros = 0,0025 ptas. hora
farol 80/90       “     = 0,0375 ptas.  hora
farol 130/140      “      = 0,0450 ptas. hora
  1 m3       “      = 0,40     ptas. hora
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La plaça de Mercadal, una nit de l’any 1918. Foto CIMIR: fons Eduard Borràs Sotorra.

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.
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Els exerc ic i s  econòm ics 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, a l 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 a lt res f ut urs avata rs reg i r ien 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 62.50 0 pessetes , 
amb un repartiment de 25 pessetes per 
acció.451 Pensar que es podrien recuperar 
els beneficis després del periple elèctric 
e r a  f a c t ib l e ,  p e rò  e n  re a l i t a t  e s  va 
convertir en una utopia deguda, sobretot, 
a ls esdeven iments internaciona ls .  Els 
beneficis obtinguts a l ’exercici del 1914 
van 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.-corres-
pondientes al antic ipo 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 acc ión; y ptas . 149,82 , que 
quedan de remanente, se unirán a los 
rendimientos del siguiente ejercicio [...]».

451  AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1913.

452  AHT: Memòries de Gas Reusense, 1902-1924.

Però la junta d’accionistes estava realment 
preocupada pel present i el futur més 
immediat constatant que: «[…] Algo han 
inf luido, no mucho, en el resultado del 
ejercicio de 1914 los desastrosos efectos de 
la guerra europea, encareciendo los precios 
de los carbones; pero, desgraciadamente, 
puede af irmarse hoy, que más , mucho 
más, influirán en el ejercicio de 1915. La 
penosa marcha que llevan los municipios, 
de la cual ya se ha hablado aquí en otras 
ocasiones, por lo que respecta al nuestro 
ha resultado en el pasado ejerc ic io más 
penosa todavía; ya que, a pesar de nuestras 
cont inuas gest iones ,  no solo 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 osc i l·la r  ent re les  més de 10 0 .0 0 0 
pessetes de 1914 i les 74.428,02 pessetes de 
l’any 1923.452  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.
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Els costos de 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 estaven destinats al 
segon grup, el 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 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 els plànols 
de les canonades fins a les factures del carreter 

453  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    jornals de carro per extracció de l’escòria se li van 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.

Gràfic 15. Evolució del deute municipal en el període 1914-1923.

pels serveis d’extracció de l’escòria generada 
pels forns.453 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 els 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 subminis-
trament i el manteniment del servei del gas. 
Entre aquest personal d’ofici, els salaris eren, 
el 1912, entre tres i quatre pessetes diàries si es 

2/4

Font: AHT. Memòries de Gas Reusense, 1902-1924.
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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.454  

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,  i la crisi carbonífera desencadenada 
pel conflicte bèl·lic de 1914, Gas Reusense i 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 

Quadre 6. Personal de l’administració de Gas Reusense. Any 1914: Relació de sous satisfets.

 Noms dels perceptors Càrrec Quantitat percebuda en Pessetes 

 Pau Freixa Martí    Administrador 4.500,00

 Josep Pau Roig Boqué Tenidor de llibres 2.400,00

 Josep Cervera Giménez Auxiliar 1.499,88

 Joan López Mas Auxiliar 1.499,88

 Pere  Aguadè Zamora Auxiliar 1.499,88

 Joan Chandón Camel Auxiliar 1.200,00

 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

espanyoles. Gas Reusense estava subscrita a 
les tres publicacions més importants sobre el 
món del gas; una de procedència francesa, el 
Journal de l’Éclairage 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’Éclairage du Gaz, 
que recollia totes les experiències que, tant per 
qualitat com per desenvolupament tècnic, calia 
conèixer.455 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.456  

454 ACBC: Junta local de Reformes Socials. Relació de fabricants i obrers, 1909.

455 La subscripció anual del Journal de l’Éclairage du Gaz valia, el 1914, 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.

456 La quota a aquesta Associació era de 90 pessetes semestrals. Ídem.

Font: AHT. Balanços de Gas Reusense, 1914.
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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.457  
En el compte de despeses extraordinàries es van 
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.458 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 1915 es va deixar notar un altre 
efecte de la gran guerra, l’encariment exagerat 
dels nòlits, que van fer elevar a preus inversem-
blants 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.459

La memòria sobre l’exercici de l’any 1916 es 
va redactar en aquests termes:460 «[...] En el 
ejercicio que nos ocupa, nuestra industria ha 
seguido siendo víctima de la perturbación 
producida por la guerra. Carísimos los carbones, 

457 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- 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.

458 Ídem. Comptes de despeses extraordinàries i despeses generals de l’exercici 1914.

459 Ídem. Balanç de Gas Reusense de l’exercici 1915.

460 Ídem. Balanç de Gas Reusense de l’exercici 1916.

461 Ídem. Compte de despeses generals de l’any 1916. i MOYANO JIMÈNEZ, Florentino: La hulla: auge y declive 
en la industria del gas catalana y española. El caso de la fábrica de gas de Reus (1854-1969). Revista TST 
(Transportes, Servicios y Telecomunicaciones), núm.: 22, 2012. Pàgs.: 121-124.

hízose ineludible la 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 […]». Al gràfic 13 realitzat 
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 als seus forns tenia 
un preu mitjà de 106,14 pessetes,461 tot i que 
les estadístiques del carbó importat a l’Estat 
el situaven en 141,70 pessetes. Cal considerar 
que aquesta diferència entre el preu oficial 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 
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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 […]».462 Per 
tant no hi va haver repartiment de beneficis 
entre els accionistes, i aquest exercici va ser 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 on fos, i una font 
que existia però que era difícil de fer rajar era 
el deute municipal. Durant l’exercici de 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 1916.463 Gas Reusense 
va fer, a la memòria de l’exercici de 1917, una 

velada amenaça d’acabar amb el subminis-
trament de gas per l’enllumenat públic si no 
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 de 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.464  La fàbrica 
de gas de Tarragona va desaparèixer quan 
la va adquirir la multinacional elèctrica La 
Canadiense. 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 ocasionaven que:465 
«[…] 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 precio […]».  
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) 
degut a la solidesa de la companyia i a una 
certa revifalla de l’economia reusenca.466 La 
situació per a la indústria gasista, a diferència 

462 AHT: Balanç de Gas Reusense de l’exercici 1917.

463 ACBC: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 17 de setembre de 1916 i Reial Decret de 23 d’agost de 1916.

464 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. Pàg. 147-148.

465 Ídem. Pàgs. 148-149.

466 Ídem. Pàgs. 182-183.
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d’altres sectors industrials, va més 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 entre el 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 en 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.467 
Aquesta participació, també, tenia a veure 
amb 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 

467 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.

468 Entre el 1917 i el 1918, el preu de l'hulla va passar de les 114 a les 183 pessetes per tona.

8.156,77 pessetes que es van guanyar, es 
van 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 
br itàniques. A més, van creure que la 
millora de l’exportació del carbó britànic 
faria que els miners i els naviliers espanyols 
rebaixessin les seves pretensions. Però, el 
problema del carbó va continuar a l'igual 
que la reducció de l'enllumenat públic, la 
qual cosa va perjudicar la rendibilitat en la 
fabricació de gas.468
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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.469 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 

La fàbrica de Gas Reusense a l’any 1909. Foto CIMIR.

competència 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.470 La política de l’empresa 
per solucionar els resultats de l’exercici va 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.471  La primera acció 

469 El preu mitjà aquest any va ésser de 159 pessetes tona. Ídem. Balanç de l’exercici 1919.

470 «[…] 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.

471 «[…] La persistencia en los elevados precios de coste del carbón y, además, el 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 què es normalitzessin 
els costos. Diario de Reus. 27 de març de 1919.
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471 Els salaris obrers, en conjunt havien pujat un 115% entre el 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. Manual d’història del moviment obrer (1840-1975). Pàg. 149-150.

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 després d’aquest termini, 
tornar a una nova negociació del preu del gas. 

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 algun 
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 extraordinària pujada, 
quan l’empresa tenia dificultats econòmiques 

Quadre 7. Personal de l’administració de Gas Reusense. Any 1920: Relació de sous satisfets.

     

 Noms dels perceptors Càrrec Quantitat percebuda en pessetes 

 Pau Freixa Martí    Administrador 9.000,00

 Josep Pau Roig Boqué Tenidor de llibres 3.900,00

 Joan López Mas Auxiliar 2.565,00

 Joan Just Zamora Auxiliar 2.145,00

 Pere Aguadè Zamora Auxiliar 2.145,00

 Joan Chandón Camel Auxiliar 1.905,00

 Josep Alcinellas Pellicer Auxiliar 1.275,00

 Salvador Torrell Eulàlia Auxiliar (Va cessar el 15 de març) 187,50

 Josep M. Torrell Llaberia Auxiliar 730,00

 Josep Contijoch Esteve Auxiliar (de març a maig) 150,00

 Cervantes Calleja Castillo Auxiliar (des de juny) 425,00

 TOTAL 11 persones  TOTAL 24.427,50

i pèrdues. Però l’alça s’ha de situar davant 
d’una situació de crisi general, l’increment 
dels preus a Catalunya durant la I Guerra 
Mundial i els moviments obrers basats en 
ideologies revolucionàries que durant el segle 
XX van modificar i millorar les condicions 
de treball.471  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 el 
van veure duplicat. Aquest augment no va ser 

Font: AHT. Balanços de Gas Reusense, 1920.

Any 1920: Relació de sous satisfets
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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%.472

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.473 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 y consumidores, 
para mayor comodidad de los mismos y 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 atendidos 
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 socials474 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 a aquest 
servei, on els abonats i consumidors podien 
acudir directament i on se’ls podria atendre 
amb celeritat.475 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 és que 
d’alguna forma s’havia tancat completament, 
a 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 considerava 
que els productes de primera necessitat tenien 
un preu mitjà elevat que els allunyava del 
poder adquisitiu dels treballadors, de manera 
que, pels 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 

472 AHT: Memòries de Gas Reusense 1902-1924. 

473 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. 
ACBC: Junta local de reformes socials, 1909.  

474 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. 

475 ACBC: Junta local de reformes socials, 1909.
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gas es pagava a 0,25 pessetes, un preu que 
es podia considerar baix respecte dècades 
anteriors.476 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, a 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 havien 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, van 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.477 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 eren d’1,50 a 4 
pessetes per 9 hores de treball diàries, tot perdent 

476 L’any 1880 el preu del m3 era de 0,45 pessetes; el 1887, de 0,25 pessetes; el 1898, de 0,32 pessetes; i el 1904, de 
0,25 pessetes. En aquests preus s’hauria de tenir en compte l’augment de la carestia de vida.

477 La fàbrica va ser la tèxtil Olivio. ACBC: Junta local de reformes socials, 1910

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 d’un total 
de 120 treballadors. La vaga va durar cinquanta 
dies laborals, des del 17 de gener fins al 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-les 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 va 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 
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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 el canvi tecnològic.478 Un any més tard, una 
altra vaga es va declarar a la mateixa fàbrica 
degut a l’acomiadament d’unes teixidores amb 
el motiu de l’escassetat de treball.479 

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 d’altres societats industrials, es van 
tornar a demanar una sèrie de millores laborals, 
com la petició de la jornada laboral màxima de 

478 La junta local de reformes socials va definir aquesta vaga, la de l’any 1908, com una vaga parcial pacífica motivada 
per treballar vàries obreres en moderns telers amb els que obtenien un major jornal. Les obreres que no ho 
obtenien per treballar en telers 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 treballaven en aquesta factoria, cap 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. ACBC: Junta local de 
reformes socials. Secció consell de conciliació. Vagues. Anys 1908-1909.

479 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 d’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 van ser de 32.519 pessetes. Els vaguistes 
van aconseguir la readmissió de les 22 obreres acomiadades. Ídem.

480 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. ACBC: Junta local de reformes socials, any 1913.

481 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 de 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 1903 es va produir un important accident laboral a la fàbrica de pirotècnia Espinós 
que va causar diversos morts i ferits. ACBC: Junta local de reformes socials. Accidents de treball. Anys 1900-1903.

482 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. Pàg. 51-59. 

8 hores i el compliment de totes les lleis socials, 
entre les quals s’havia d’incloure la d’accidents 
de treball.480  L’accidentalitat en el treball era 
elevada; l’any 1903 es van produir quatre 
accidents laborals a Gas Reusense,481 i el 1912 
es van produir uns 127 accidents laborals a 
la ciutat de Reus, dels quals almenys 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».482 

El 1917, un incendi a la pirotècnia de Miquel 
Gassull Espinós va ocasionar set morts
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El nom d’aquesta foto és «Treball infantil».  
Finals segle XIX.  

Foto CIMIR: arxiu Huguet.

Nens que treballaven a les Ceràmiques Montseny  
de Reus. Any 1909.  

Foto CIMIR: col·lecció Ceràmiques Montseny. 

i diversos ferits.483 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 de Iglesias y Suqué (La 

Manufacturera del Algodón).484 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.485 La situació obrera va afectar 
tots els sectors. Així, durant l’any 1913 també 
es van declarar en vaga el obrers agricultors.486 

483 ACBC: Junta local de reformes socials. Accidents de treball. Anys 1912-1919.

484 En teoria, al 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 l’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. ACBC: Junta local 
de reformes socials, any 1913.

485 Ídem.

486 Acords patrons–obrers. Ídem.
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 Quadre 8. Treballadors de Gas Reusense a l’any 1919.

 Nom Professió

 Altés Argemí, 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

 Chandón 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

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.

L’any 1919, el cens obrer de la ciutat de 
Reus era de 2.951 treballadors contribuents, 
sense tenir en compte el sector agrícola. 
D’aquests obrers, 1.789 eren homes i 1.162, 
dones. En el sector energètic, l’empresa amb 
més treballadors 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, tenia 39 
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Font: ACBC. Junta Local de Reformes Socials. Accidents de treball. Anys 1912-1919.

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.487 L’inici de la vaga 
va ser el 5 de febrer, i amb la interrupció del 
corrent de fluid elèctric, van 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 

 Marcó Gomis, Joan Carreter

 Munté Domenèch, 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 
   

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.488 
Dies més tard, Barcelona va quedar-se 
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 

487 Diario de Reus. Febrer de 1919. 

488 La companyia va anunciar que donaria un premi de 10.000 pessetes a qui descobrís als autors de l’assassinat de 
Joaquim Baró i de 5.000 pessetes a qui aportés indicis sobre aquests autors. Ídem. 20 de febrer de 1919.
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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.489 L’Estat va 
actuar i va permetre la intervenció militar 
en el servei dels 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 la ciutat de 
Reus, encara que alguns piquets barcelonins 
es van presentar a 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. De l’1 
de desembre de 1919 fins el 26 de gener de 
1920, el lock-out va afectar a més de 150.000 
treballadors, en un intent de deixar-los sense 
recursos econòmics. 

Així, l'agitació obrera de l'any 1920 va tenir 
com a conseqüència que els salaris, sous i 
jornals satisfets al personal de Gas Reusense 
augmentessin 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. 

Gràfic 16. Evolució dels jornals i el sous de Gas Reusense en el període 1914-1920.

489 El ban del R.D. es fa públic el 7 de març. Ídem. 13 de març de 1919.

Font: AHT. Balanços Gas Reusense, 1914-1920.
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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.

En la memòria de 1920, a pesar de les alteracions 
socials i econòmiques, es mostra una certa 
satisfacció per deixar el pou de les pèrdues i 
tornar a surar en el 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.490 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 a 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 a 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 
d’economitzar en la mà d’obra, donat que els 
costos de personal s’havien elevat molt en els 
darrers anys. A Espanya ja hi havia interès 
per aquests nous procediments de fabricació: 
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 després implantar-los, perquè 
es va creure que proporcionarien resultats 
molt beneficiosos, segons les experiències que 
arribaven 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 sobre 
utilitats de la riquesa mobiliària de 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 era de 
1.902 metres cúbics, i encara no havia aconseguit 
la recuperació de la producció diària d’abans 
de la guerra. 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.491 L’increment de 
personal dedicat a la producció i als serveis 

490 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. 

491 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1920 i ACBC: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.
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externs de la fàbrica ens indica un augment 
en el consum. L’any 1921 a Gas Reusense 
van treballar-hi 46 persones, de les quals 
33 eren treballadors fixos i 13 eren 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 
d’allò que podríem definir com a subcon-
tractació temporal era elevat, 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 42 i 66 pessetes. Es 
rebien aquests salaris per una setmana laboral 
de 48 hores, almenys això és 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 amb un màxim de 
23.100 m3. La producció ordinària era encara 
una mica inferior a la d’abans de la I Guerra 
Mundial, però ja s’havia iniciat el procés de 
superació dels efectes del conflicte.492 

492  ACBC: Junta local de reformes socials. Cens obrer, any 1921. 
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Quadre 9. Treballadors de Gas Reusense segons el Cens Obrer de l’any 1921.  

Font: ACBC. Junta local de reformes socials 
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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,493  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.494 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 valor 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. 

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 uns bons resultats, de manera que 
semblava oblidada la I Guerra Mundial, a la 
qual cosa va contribuir de forma directa la 
reducció en el preu del carbó, que va caure a 

Gràfic 17. Evolució del benefici en la fabricació del gas, període 1914-1920.

la meitat del que es pagava cinc anys abans. 
Aquests bons 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 

493 BUSQUETS I MOLAS, Esteve: El fanal de gas testimoni d’una època. 1842-1966. Catalana de Gas y Electricidad, 
SA. Barcelona, 1982. Pàg. 151.

494 AHFGNF: Estadística del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio. Madrid

Font: AHT. Balanços Gas Reusense, 1914-1920.
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de les 2.500 accions.495 Com es pot veure a 
la gràfica següent, l’immobilitzat de Gas 
Reusense també va augmentar després 
d’acabada la confrontació europea, encara 
que tardarien en recuperar-se (no seria fins 
el 1925) els beneficis empresarials anteriors 
a la gran guerra.

Al quadre sobre els beneficis de fabricació 
també es denota la superació de la guerra. 
Com és evident, els beneficis en la fabricació 
tenien una relació directa amb 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·lacions) i el cost els 

495 «[...] 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 la amortización 
del 13’20% de su valor. […]». AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1923. 

Gràfic 18. Valor de l’immobilitzat: aparells, maquinària... Període 1914-1923.

ingresos per la venda de gas segons tarifes 
i nombre d'abonats. A Gas Reusense, el 
període comprès 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 d’altres empreses gasistes 

de Catalunya desapareixerien, Gas Reusense 
va aconseguir sobreviure als 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. 

Font: AHT. Balanços Gas Reusense, 1914-1920.
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496 «[...] 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. Manual d’història 
del moviment obrer (1840-1975). Pàg. 207-209.

497 DUCH, Montserrat: Reus i el Baix Camp durant la II República. Assaig, 28. Edicions Centre de Lectura. Reus, 
1ª edició: abril de 1989. Pàg. 19.

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 I Guerra Mundial i el crac de Wall Street l’any 
1929. El creixement es produeix per l’aparició del 
capitalisme monopolista de l’Estat (creació del 
monopoli del petroli per la CAMPSA), l’interès 
en potenciar la inversió pública en obres que 
poguessin pal·liar els alts índexs d’atur i una 

7.1. Indústria i economia  
 durant la Dictadura de  
 Primo de Rivera  
 (1923-1930).

important arribada de capital estranger.496  
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 es va acollir l’Exposició 
Universal de 1929, es van modernitzar les 
estructures bàsiques del seu port i de l’aeroport 
i es va fomentar la construcció d’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 impres-
sionant 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%.497

7. De l’estabilitat al  
 caos: Gas Reusense  
 del 1923 al 1939.
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En aquest període relativament positiu 
per l’economia catalana es van potenciar 
les indústries siderúrgiques, del ciment, 
les elèctriques i les gasistes.498 L’expansió i 
l’increment de la població incidia directament 
en les indústries dedicades a oferir serveis 
als ciutadans, ja fos d’una manera pública 
o pr ivada. L’apar ició 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 crisi. Una vegada acabada la I 
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; 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 protec-

cionistes, 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 naciona-
lització de l ’economia. Aquesta política 
econòmica unida a l’escassa tranquil·litat del 
món laboral propiciarien la fugida del país 
d’algunes empreses estrangeres, entre elles la 
Compañía Lebon.499 

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 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 interven-
cionista, que es va complementar amb la nova 
legislació sobre els serveis municipals. Aquest 
decret encara complicava més la vida de les 
indústries gasistes. Però el decret es va veure 
reforçat, a nivell local, per l’Estatut Municipal, 
del 8 de març de 1924, i sobre tot pel Reial 
Decret de 2 de juliol del mateix any, que van 
consolidar les bases per a la municipalització 
que va intentar la dictadura. Quant a la resta 
de Europa, comptaven amb una legislació sobre 
els serveis municipals —entre ells, l’aigua, el 

498 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.

499 «[...] 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 Primera Dictadura propició dos actuaciones jurídicas importantes que culminaban tanto un 
proceso económico y 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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gas i l’electricitat—, a Espanya la regulació 
de les relacions entre els ajuntaments 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.500

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.  

Foto CIMIR: col·lecció Antoni Zaragoza Mercadé.

7.2. Gas Reusense com  
 a servei públic   
 (1924-1930).

500 Ídem. Pàg. 365.

501 Ídem. Pàg. 366.

502 GASCÓN MARIN, J.: Municipalización de servicios públicos. Madrid, 1904. Pàg.: 277.

503 ACBC: Actes Municipals. Any 1931. 18 de juny. Foli 124.

La municipalització del serveis es va produir 
en un moment en què la indústria gasista 
lluitava per conservar els seus privilegis 
en diferents monopolis i concessions. El 
problema que generava l’intent de control 
per part dels consistoris s’unia al 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.501 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 interessos de 
tothom i un desenvolupament del municipi.502 
Dins d’aquest corrent, Foment Industrial i 
Mercantil va proposar la municipalitzador 
del serveis de subministrament elèctric de 
Reus.503 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 
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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 munici-
palització. 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 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 dictamens 
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 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 una 
rigorosa legislació sobre la municipalització 
dels serveis públics. Aquest any, foren 17 les 
ciutats italianes que es proposaren municipa-
litzar el servei de gas, i 24 les que ho van fer 
amb el servei d’enllumenat elèctric.504 

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, el 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.505  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, 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 del de Barcelona 
foren la mala qualitat del gas, la carestia dels 
subministraments de carbó i la falta d’estocs 
d’aquest combustible.506 És possible que 
existís una espècie de voluntat socialitzadora 

504 ARROYO HUGUET, Mercedes: La industria del gas en Barcelona (1841-1933). Pàg. 367.

505 GUAYO CASTIELLA, I. : 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.

506 Ídem. Pàg. 368.
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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 tractava de societats sanejades 
econòmicament que produïen, en general, 
beneficis en cada exercici. Els seus monopolis 
sobre l’energia feia que la relació entre elles i 
l’ajuntament fos tensa en certs moments, i que 
en moltes ocasions la seva voluntat estigués 
per sobre de les decisions municipals.

Un altre 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 béns de l’empresa conces-
sionària passarien 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.507 
L’experiència municipalitzadora no va existir 
en el cas de Gas Reusense. Tan sols quan va 
esclatar la guerra civil espanyola, el direcció 
de l'empresa va ser arrebassat de les mans 
privades. 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. 

L'empresa, sense l'amenaça municipalit-
zadora, va continuar amb la tasca d'intentar 
crèixer dins del mercat energètic reusenc, 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 nacional i internacional. El 
preu del carbó va baixar i es va situar en valors 
d’abans del conflicte europeu.508 Aquesta 
estabilitat va contribuir a 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.509 

En un moment en què es parlava, tant a nivell 
estatal com local, de la municipalització dels 
serveis, Gas Reusense va rebre el reconei-
xement oficial per l ’aportació del gas al 
desenvolupament de la ciutat i la indústria, de 
forma que, el 24 d’abril de 1924, el subminis-
trament de gas és va declarar servei públic.510 
Mentrestant, i a instàncies de la Cambra de 
Comerç i de la Unió Patronal, es va acordar 

507 AHFGNF: Estatutos de la sociedad y concesión del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad. Impremta F. Sugrañes, 
any 1948. Pàg. 36.

508 MOYANO JIMÈNEZ, Florentino: La hulla: auge y declive en la industria del gas catalana y española... Pàgs.: 
124.

509 ACBC: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928.  Carta a l’Ajuntament de Reus de 31 de juliol de 1924. 

510 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985. Pàg. 25.
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sol·licitar dels poders públics la municipa-
lització del servei telefònic urbà.511 Sense 
la municipalització de Gas Reusense, les 
relacions amb l'ajuntament van continuar en 
un estira i arronsa en defensa dels seus interesos 
econòmics. El 1928, l'empresa gasista volia 
realitzar un canvi en el preu de l’enllumenat 
a partir del sistema de comptatge i pagament 
emprat a 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 necessitat d’augmentar els preus, 
que havien rebaixat el 1924. Per donar consis-
tència 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 d’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, en alguns casos, a 25 
cèntims m3, i en d’altres a 2en 0 cèntims.512  
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, que, 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 desembor-
sament 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.513 

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 SA i obligacions de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona.514  L'estabilitat 
de Gas Reusense es contradeia amb les 
consequències que la Gran guerra havien 
deixat i va estar directament relacionada amb 
els preus del carbó, bàsicamente nacional, 
que havien tornat a valors similars als de 
principis del segle XX. Però les seqüeles de 

511 FORT, Jaume: Dietari Reusense. Març del 1924. Pàg. 118.

512 ACBC: Enllumenat públic amb fanals de gas 1928. Proposta a l’Ajuntament de Reus de 25 de juny de 1928. 

513 Ídem.

514 «[...] 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 
la 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 



–192–

Gràfic 19. Preu de l’hulla adquirida per Gas Reusense, 1925-1939.

Font: Elaborat per diverses fonts.516

la gran guerra havien deixat fàbriques de gas 
tancades, de tal manera 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.515 
A nivell estatal, la desaparició de fàbriques 

en el període que comprèn els exercicis de 
1919-1920 fins els exercicis de 1925-1926 va 
ser molt significativa; de les seixanta-una 
fàbriques existents es va passar a quaranta-
dues.517  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, va rellançar la producció de 
gas a Espanya, amb un augment del 14%.518
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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 SA” 
a 88%. / 50 obligaciones de 500 pesetas al 6% de la Sociedad General de Aguas de Barcelona a 95’50%. [...]». 
AHFGNF: Llibre inventari Gas Reusense (1925-1949). Balanç general exercici de l’any 1925.

515 BUB: Estadísticas del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad, 1925-26.

516 AHT: Declaració Balanços de Gas Reusense; AHFGNF: Llibre Inventari Gas Reusense (1925-1949).

517 Ídem i AHFGNF: Estadísticas del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad, 1920-21.

518 BUB: Estadística de l’any 1927.
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Amb uns preus del carbó molt més baixos 
que els preus de feia 10 anys, degut, en part, 
al proteccionisme sobre el carbó nacional i 
afectats exclussivament pels avatars del mercat 
i la inflació, es va tornar la coherència i els 
beneficis a la indústria del gas.519 L’any 1925 els 
beneficis de Gas Reusense van ser de 63.338,12 
pessetes, amb un repartiment de 25 pessetes 
per acció.520 Durant l’exercici de 1925-1926 
l’Estat va recaptar de l'empresa reusenca, 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 que 
es cobrava pel consum dels particulars i un 

520 AHFGNF: Llibre Inventari Gas Reusense (1925-1949). Balanç general exercici de l’any 1925.

521 En una valoració estimada, realitzada a partir del preu del m3 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 m3. BUB: 
Estadísticas del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad, exercici 1925-1926.

522 GARCÍA DE LA FUENTE, Dionisio: La Compañía Española de Gas, SA. CEGAS, más de cien años de 
empresa. Pàg. 212.

519 MOYANO JIMÈNEZ, Florentino: La hulla: auge y declive en la industria del gas catalana y española... Pàgs.: 
125,126.

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% pel 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.521 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.522

Quadre 10. [...] Características del mercado de la Compañía Española de Electricidad y 

Gas Lebon, S A. Año 1924.

  Población Nº de Consumo Longitud  
  atendida. abonados de gas de la Red. 
  Habitantes servidos en m3 x 103 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

Font: AHT. Balanços Gas Reusense, 1914-1920.
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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 van incrementar els resultats de 
l’exercici i es van 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.523  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% respecti-
vament.524 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.525 L’any 
1929 els beneficis s’estabilitzaren respecte 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 a això 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 puguessin trasbalsar, 
però no estaria exempta dels avatars dels 
temps. El juliol de 1930, els treballadors de 
Gas Reusense van convocar una vaga que 
finalment no es va produir.526 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 el gas de l’enllumenat. 
Pocs dies després, el 14 de juliol, l’ajuntament 
va cancel·lar aquesta instal·lació provisional 
elèctrica perquè s’havia ajornat l’anunci de vaga 
presentada pels operaris de Gas Reusense.527 
Després, al desembre, es va convocar una altra 
vaga contra la direcció de Gas Reusense amb 

523 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1923. 

524 La producció de gas diària era de 2.801 m3, uns 1.022.287 m3 anuals. BUB: Estadísticas del impuesto sobre el 
consumo de luz de gas, electricidad, any 1927.

525 La primera productora era l’empresa dels Srs. Lebon y Cía., amb 16.171.580 m3; la segona era La Catalana de Gas 
y Electricidad, amb 13.997.430 m3; la tercera era la de Sabadell, La Energía, amb 1.034.586 m3; i la quarta Gas 
Reusense, amb 753.690 m3. AHFGNF: Estadísticas del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad, 
exercici 1920-21.

526 Els conflictes obrers eren nombrosos i l’èxit d’algunes vagues animaven a convocar-ne 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. Manual 
d’història del moviment obrer (1840-1975). Pàg. 254. 

527 ACBC: Enllumenat públic elèctric provisional 1930. Negociat de Foment. Comunicats de 8, 11 i 14 de juliol de 
1930 i FORT, Jaume: Dietari 1930.
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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, 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 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 si 
respecte per totes les creences i opinions. Aquest 
sindicat va formar part de la Federación Obrera 
Nacional de la seva indústria i va estar adherit a 
la Confederación Regional de Sindicatos Libres 
de Cataluña i a la Confederación 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.

528 FORT, Jaume: Dietari 1930.

529 Els membres que participaren en l’acta de constitució del sindicat foren 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 Sánchez 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. 

motiu de l’acomiadament d’un obrer de la 
fàbrica. El conflicte es va solucionar satisfac-
tòriament, i el dia 9 de desembre, el Sindicato 
Libre Profesional de Gas, Agua y Electricidad 
de Reus va retirar l’avís de vaga.528  

Aquest sindicat, que va crear el seu 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 
del sindicat en la fàbrica de gas va quedar ben palesa 
en la reunió per a la seva constitució, on almenys 
21 persones dels 28 assistents eren treballadors 
de Gas Reusense.529 El reglament del Sindicato 
Libre 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 solo 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 la Asociación Patronal, i 
les seves finalitats es circumscrivien a la millora 
i la defensa indefinida del treball i de la seva 
remuneració fins arribar a la copropietat amb el 
capital i a una major cultura social i tècnica dels 
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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, 
defunció, vellesa, invalidesa, maternitat, etc., 
per a la qual cosa s’havien d’inscriure en 
l’organisme de previsió.530 

En el moment de la constitució del sindicat, 
els seus òrgans directius van estar en mans 
dels treballadors de Gas Reusense.531 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 preesta-
blertes. 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 tenía 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 sindicat 
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 organit-
zacions sindicals i polítiques se’l acusava de 
complicitat amb el poder. El fet que aquest acte 
de constitució sindical fos confirmat i aprovat 

530 Ídem. Reglamento del Sindicato Libre Profesional de Gas, Agua y Electricitat de Reus.

531 El vicepresident va ésser Joan Casals Cort, que era un peó de la fàbrica; el vicesecretari, Emili Pere Juanpere, 
fogoner; tresorer, Joaquim Chabarria Cid, fogoner; bibliotecari, Antoni Cisteré Nogués, fanaler; i com a 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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litats 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 I Guerra Mundial i els 
feliços anys vint.534 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 següent.535 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.536 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 públic i es va 

pel governador civil de la província, no ajuda a 
desmentir aquestes suposicions.532 

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.533 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.

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 possibi-

7.3. Gas Reusense  
 entre el període  
 republicà i l’esclat  
 de la Guerra Civil  
 (1931-1936).

532 Ídem.

533 AHT: Expedients associacions. Anys 1929, 1930 i 1931.

534  «[...] La situación económica reusense, semejante a la imperante en casi toda España, […] aún no ha tenido 
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 pagáronse a precios insospechados. [...]». 
FORT, Jaume: Dietari 1930. Manuscrit llegat al Centre de Lectura.

535 El 1930 la producció nacional era de 152.082.700 m3, i el 1935, de 189.046.000 m3. 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.

536 El 1923 la producció diària de gas va ser de 2.393 m3, i el 1936, de 3.383 m3. Els beneficis es van situar al voltant 
de les 87.000 pessetes. AHT: Balanç anys 1923 i 1936; AHFGNF: Llibre inventari (1925-1949).
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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:537 «[...] 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 [...]». 

Aquestes dades positives de la indústria del gas 
contradiuen les dades econòmiques d’Espanya 
en general i 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 l’exportació dels 
productes agraris, van aparèixer greus problemes 
financers, com la fallida del Banc de Reus538 i la 
crisi industrial es va centrar, principalment, en 
el sector tèxtil.539 Així, l’any 1934 la valoració 
que va fer la Cambra de Comerç era negativa, 
agreujada pel ressò dels fets d’octubre.

 Manifestació per l’amnistia i la República, 15 d’abril de 1931.  
Foto CIMIR: Estanislau Pedrola Rovira «Sandalio».

537 FORT, Jaume: Dietari 1930. Manuscrit  llegat al Centre de Lectura.

538 No era un fet aïllat, tal com ho demostra el fet 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.

539 El 1935 es tancaren dos importants indústries tèxtils reusenques. DUCH, Montserrat: Reus i el Baix Camp 
durant la II República. Pàg. 33.
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 Grifoll Ramon Payarols 32 Reus Tarrragona Casat Enginyer PL. Llibertat 8 -

 Antoni Batlle Rosich 50 Reus Tarragona Casat Contable Palo Santo 10 -

 Joan López Mas 52 Reus Tarragona Solter Empleat República 15 -

 Jaume Vila Roig 21 Reus Tarragona Solter Contable Rosich 2 -

 Jesús Olivé Casals 21 Reus Tarragona Solter Dependent San Pancraç 3 -

 Joan Chandón Camell 65 Sant Gall Suïssa Solter Dependent Baiges 2 40

 Francesc Abelló Rovert 27 Reus Tarragona Solter Dependent Galanes 16 -

 Pere Pujol Solanelles 28 Reus Tarragona Solter Dependent Raval Alt Jesús 22 -

 Faustí Llauradó Calvó 26 Morell Tarragona Solter Dependent Raseta Sales 25 -

 Francesc Mateu Huguet 15 Reus Tarragona Solter Dependent Llovera 5 -

 Miquel Fosco Ametller 16 Maó Balears Solter Dependent Baix de Sant Pere 24 3

 Joan Blanc Mariné 57 Vila-Seca Tarragona Solter Cobrador Sant Francesc 25 57

 Mario Company Torrell 36 Reus Tarragona Solter Cobrador Pl. de la Sang 21 -

 Martí Salvadó Sabaté 46 El Molar Tarragona Casat Recaptador Concepció 14 15

 Manel Ciuret March 51 Reus  Tarragona Casat Auxiliar Llovera 27 -

 Josep Nomdedeu Puigcerver 57 Pego Alacant Casat Contramestre Fábrica de Gas - 45

 Pere Fort Ribas 39 Reus  Tarragona Casat Serraller Alt de Sant Pere 11 -

  Manel Braña Tolibia 56 Tarragona Tarragona Vidu Lampista Nova de Misericòrdia 25 14

  Isidre Juanpere Roig 29 La Mussara Tarragona Casat Lampista Alt de Sant Pere 17 24

 Joaquim Montalà Sobrepera 32 Figuerola del Camp Tarragona Casat Lampista Anselm Clavé 31 22

 Pasqual Toruella Damiani 31 Espluga de Francolí Tarragona Casat Lampista Raval Santa Anna 39 11

 Bernat Euguin Martí 34 Beniope València Casat Ferrer Alt del Carme 33 16

 Ignasi Maeso Grau 34 Lleida Lleida Casat Paleta Roselló 11 30

 Antonio Casals Cort 51 Reus Tarragona Casat Fogoner Santa Clara 4 -

 Francesc Bartran Cid 44 Tortosa Tarragona Casat Fogoner ajudant Pl. del Castell 6 16

 Joan Recasens Gras 40 Reus Tarragona Casat Fogoner ajudant Camí de Valls 40 -

 Magí Queralt Roig 39 Prades Tarragona Casat Fogoner ajudant Ignasi I 5 4

 Joan Seguí Monfort 44 Poboleda Tarragona Casat Fogoner Sant Francesc Xavier 1 40

 Emili Pere Juanpere 48 Capafons Tarragona Casat Fogoner ajudant Camí de Misericórdia 29 43

 Alfred Olivé Estivill 45 La Mussara Tarragona Casat Fogoner ajudant Sant Tomás 79 20

 Francesc Contreras Guisante 39 Almeria Almeria Casat Fogoner ajudant Bisbe Grau 9 8

 Joaquim Chavarria Cid 48 Tortosa Tarragona Casat Fogoner Alt de Sant Josep 16 23

 Joan Canyelles Terma 56 Puigdelfí Tarrragona Casat Fogoner ajudant Sant Benet 10 40

 Magí Sardà Penas  38 Reus Tarragona Casat Fogoner ajudant Sant Lluis 4 -

 Andreu Robert Abelló 36 La Mussara Tarragona Casat Fogoner Estrella 2 12

 Manel Sancho Aznara  33 La Zona Tarragona Casat Fogoner ajudant Sant Joaquim 7 4

 Joan Pinyol Llarh   39 Rasquera Tarragona Casat Fogoner ajudant Alt San Josep 5 5

 Pere Bonet Martorell  30 La Fabró Suïssa Casat Fogoner ajudant Sant Esteve 3 40

 Jaume Masip Llurba 37 Ulldemolins Tarragona Casat Fogoner ajudant Sant Frabcesc Xavier 15 30

 Ramon Tarragó Miralles 54 Tortosa Tarragona Casat Peó Abadia 2 30

 Frederic Sans Ginestar 66 Reus Tarragona Casat Peó Montserrat 8 -

 Antoni Fort Abelló 64 Reus Tarragona Casat Peó Barceloneta 11 -

 Pau Fort Aulesa 54     La Selva del Camp Balears Casat Peó Sant Roc 39 31

 Enrich Matas Bellobi 46 Perelló Tarragona Casat Peó Ignasi I. 5 12

 Salvadó Salvat Rosich 33 Tarragona Tarragona Casat Peó Concepció 15 10

 Jaume Gil Rovira 34 Les Borges del Camp Tarragona Casat Peó Sardà 25 21

 Josep Piñol Sancho 48 Falset Tarragona Casat Peó Sant Tomàs 67 14

 Pere Vallverdú Caballé 37 Mont-Ral Alacant Casat Peó Galió 24 2

 Josep Ma Altés Mercadé 24 Reus  Tarragona Casat Peó Alt de Sant Pere 20 -

  Germà Olivé Estivill 38 La Mussara  Tarragona Casat Peó Roselló 6 8

  Manel Maradona Demenéch 50 La Fabró Tarragona Casat Peó Camí de Salou 17 -

 Esteve Dulcet Roig 39 Montblanc Tarragona Casat Peó Sol i Ortega 38 1

 Ramon Serra Garriga 26 Enguera Tarragona Casat Peó Closa Torroja 2 20

 Miquel Cijés Sanchis 56 Blancaflort València Casat Fanaler Sant Francesc de Paula 6 35

 Antoni Cantó Amenós 59 Zucaina Lleida Casat Fanaler Camí de Salou 51 30

 Joaquim Alsina Cabeoló 54 Reus Tarragona Casat Fanaler Pubill Oriol 19 20

 Antoni Cisteré Nogués 27 Reus Tarragona Casat Fanaler Sant Tomàs 42 -

 Jaume Girona Vernis 49 La Selva del Camp Tarragona Casat Fanaler Alt del Carme 31 -

 Joan Poblet Cartanyà 55 Vallada Tarragona Casat Fanaler Alt del Carme 43 30

 Isidre Molina garcia 39 La Selva del Camp Tarragona Casat Fanaler Raval Sant Pere 14 16

 Baltasar Ollé Blanch 46 La Selva del Camp Tarragona Vidu Fanaler Sant Prancaç 7 34

 Emili Pere Juanpere 15 Vila-Seca  Tarragona Solter Aprenent Cervantes 30 4

 Calixt Magriñà Maeso 14 Reus Tarragona Solter Aprenent Sant Francesc Xavier 20 -
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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, entre el 
1921 i el 1933, va ser de 18 persones, un 
39%, la qual cosa indica que es necessitava 
un treballador per, aproximadament, cada 
20.000 m3 de gas produït.540 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.541 
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.542   

En línies generals es podria definir el període 
republicà, a l’igual que el període dictatorial, 

540 BUB: Estadísticas del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad, exercici 1925-1926; ACBC: Junta 
local de reformes socials. Cens obrer de l’any 1933.

541 ARNAVAT, Albert: L’impacte de la Primera Guerra Mundial sobre l’economia reusenca (1914-1923). Pàg. 136 
i 137; DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg. 78.

542 ACBC: Junta local de reformes socials. Cens obrer de l’any 1933.

543 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: «[...] 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, sino 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. [...]». AHFGNF: Escritura del aumento de capital de la 
sociedad anónima, de esta plaza, «Gas Reusense». Reus, 27 d’abril de 1933.

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·lat 
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 
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pessetes . 5 43 Una a lt ra mesura de Gas 
Reusense per aconseguir l iquiditat pel 
canvi d’una part important dels elements 
de producció de la fàbrica va ser la de 
convertir, l ’any 1934, el 50% de la seva 
cartera de valors en efectiu.544 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.545 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.546 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 economia, després 

544 El valor de la cartera, el 1933, era de 348.305 pessetes mentre que el 1934 seria de 174.805 pessetes. AHFGNF: 
Llibre Inventario (1925-1949).

545 AHFGNF: Escriptura de venda realitzada en la notaria de Gabriel Vilalta Amenós. Raval de Sant Pere, 15. 
Reus. 12 d’octubre de 1932. Núm. 482.

546 Es va reduir fins a les 28.658,32 pessetes. AHFGNF: Llibre Inventari (1925-1949).

547 Els beneficis de l’any 1935 – 87.653,41 pessetes – eren pràcticament els mateixos que els aconseguits el 1890 – 
87.755,15 pessetes -, l'increment experimentat, durant aquests 45 anys, de les matèries primeres, del cost de la 
vida, els salaris i altres condicionants sobre l'empresa; es pot afirmar que el nivell de beneficis era insuficient. 
de vida. BOPT, any 1891 i AHFGNF: Llibre inventari, (1925-1949). 

548 D’acord amb l’apartat 2ª de l’escriptura d’augment de capital, del 27 d’abril de 1933. AHFGNF: Actes de Gas 
Reusense. 1933-1958. Any 1935. Pàg. 23.

549 Aquests foren de 87.653,41 pessetes. AHT: Balanç de Gas Reusense a l’any 1935. 

550 AHFGNF: Llibre inventarii (1925-1949). Balanç general de l’any 1935.

d ’una dècada de resultats empresaria ls 
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.547 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.548 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 
a ls 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 als de l’any anterior.549 
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.550 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 
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Forns Glover-West, que entraren en funcionament l’any 1935.  
Foto AHFGNF.
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551 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 i ni havien emmagatzemades 267 tones. AHFGNF: Llibre inventarii (1925-1949).

552 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1904. 

Gràfic 20. Evolució de la cartera de valors de Gas Reusense, 1925-1940.

Font: AHFGNF. Llibre inventari (1925-1949).

tecnologia i una matèria primera de qualitat 
aplicada en la producció, es van millorar els 
resultats en la consecució de coc i quitrà. 
Aquests subproductes ja es comercialitzaven 
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 per ells es pagaven 
eren un recurs gens menyspreable que havia de 
merèixer una comercialització exhaustiva.552 
El subproductes eren una font de riquesa 
complementària a la producció de gas. 

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 l’hulla, tot deixant constància de la s eva 
importància per a l’empresa.551 Amb la nova 

es va convertir en un 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 el considerable augment del 41 % 
respecte a l'any 1923.
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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 

Restaurant que els seus treballadors van voler socialitzar el 1936. La imatge és de l’any 1906. 
Foto CIMIR: col·lecció Pere Martorell Jareño.

del Fluido Eléctrico, competidora, en el mercat 
reusenc, de Riegos y Fuerza del Ebro. 553 L’agost 
de 1936 es va confiscar l’entitat recreativa 
El Círculo, propietària del Teatre Fortuny, i 
es va crear un comitè a la 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 

553 «[...] El company Benet, representant de la CNT, presenta al comitè uns suggeriments respecte la cooperativa 
de Fluid Elèctric, els quals són defensats amb la lògica i el bon sentit que són peculiars al company. El comitè els 
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 
Riegos y Fuerzas del Ebro 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. ACBC: Actes municipals del Comitè Antifeixista. Any 1936-1937. 28 de juliol de 1936.
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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 adminis-
traria 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.554  
Riegos y Fuerza del Ebro també va ser 
confiscada pels seus obrers.555 Dins d’aquest 
procés revolucionari, el control obrer del 
gas i de l’electricitat, que es van considerar 
empreses estratègiques, va passar a dependre 
del departament de defensa i guerra.556 Alguns 
dels accionistes de Gas Reusense van sofrir les 
confiscacions que es van produir després de 
l’alçament feixista i se’ls van requisar, entre 
d’altres béns, les accions de les companyia. 
L’any 1940 aquestes accions es van restituir 
als seus propietaris.557

Gas Reusense, a pesar de l’esclat de la guerra, 
va tancar l’exercici de 1936 amb uns resultats 
positius. 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 de 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 1936 es van distribuir en diferents 
comptes d’amortització (de material, del 
mobiliari, d’instal·lacions...), i més del 50% es 
va destinar als nous forns, mentre que un 13% 
es va destinar per sufragar la fluctuació de la 
moneda estrangera.558 Com ja s’ha indicat, els 
resultats de l’empresa en el 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.559 

554 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. 

555 Ídem. 1 d’octubre de 1936.

556 Ídem. 7 d’octubre de 1936.

557 ACBC: Hisenda. Incautacions, 1936-1937.

558 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1936.

559 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’han de tenir en compte els valors negatius del període de la I Guerra 
Mundial.
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Poc després de la realització d’aquesta 
memòria de 1936, Gas Reusense va passar 
a formar part dels Serveis de Gas Unificats 
de Catalunya. Les fàbriques tarragonines 
de Valls,560 Tortosa, Arbóç i El Vendrell, 
també, van estar incloses en aquest servei 
creat des de Generalitat el 25 de juliol de 
1936, el Comitè Antifeixista local va confiscar 
l’empresa. La direcció de l’empresa va canviar 
radicalment: va passar a mans obreres i es va 
allunyar dels representants dels accionistes; 
es va substituir el gerent, Ramon Grifoll i 
Payarols, per Antoni Batlle i Rosich.561 El 
comitè va actuar en la direcció de l’empresa 
fins que el consell municipal va municipa-

Gràfic 21. Beneficis de Gas Reusense en el període 1923-1936. 

litzar 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, l’anomenat 
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 
dels Serveis de Gas Unificats de Catalunya.

560 AHFGNF: Carbó. Proveïment., 1934-1937, RIBÉ, Ernest; GASCÓN, Vicenç: Historia del gas canalitzat a Valls. 
Pàg. 41.

561 AHFGNF: Actes de Gas Reusense. 1933-1958. Acta celebrada el 13 de febrer de 1939. Pàg. 41.

Font: AHT. Balanços de Gas Reusense. Anys 1923-1936. 
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Amb la fàbrica també es va col·lectivitzar la 
força de treball: els obrers.562 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 de 1936. Al març, 
el Sindicat de Llum i Força de Catalunya 
va presentar, a Gas Reusense, unes bases 
de treball que afectaven de manera notable 
l’estat econòmic de la societat.563  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 

La plaça de Prim durant el període de la Guerra Civil. Fanal a gas en primer terme. Foto CIMIR: arxiu Martra.

562 AHFGNF: “Relación del personal ocupado en el servicio de esta fábrica de Reus, el 19 de Julio de 1936. 

563 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.
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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.564 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.565 Però va ser una altra il·lusió que 
enterraria la guerra.

amb la denominada Revolució espanyola. 
Però un gran nombre d’obstacles van impedir 
que aquests experiments es desenvolupessin 
fins al seu final.566 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. Però la majoria 
de les fàbriques i tallers de Catalunya567 
van passar a les mans dels treballadors que 
estaven contractats en elles.568 En altres casos, 

7.4. 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.

564 AHFGNF: Actes de Gas Reusense. 1933-1958. Acta del 17, 25 i 30 de març de 1936. Pàg. 32, 33, 34,35 i 36.

565 Ídem. Acta del 19 de maig de 1936. Pàg. 37.

566 LEVAL, Gaston: La reconstrucción social en España. Freedom Press, 1938. Fulletó.

567 Al final, aproximadament un 70% de la indústria catalana fou confiscada per els seus treballadors.

La socialització de la indústria va ser el primer 
compromís que tenien els partits revolucionaris 
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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 en les col·lectivitzacions, perquè les 
empreses no van funcionar com s’esperava i es 
van 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 els 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, però 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.569  

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 havien d’exercir 
el control sobre les col·lectivitats, i així es van 
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 

568 LEVAL, Gaston: La reconstrucción social en España.

569 ACBC: Actes municipals de Reus. Comitè antifeixista, 1936-1937. 



–210–

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 subsis-
tència de la petita empresa en mans privades 
fora dels casos que es va produir una concen-
tració 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.570 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 revolu-
cionàries. Quan començava a produir-se una 
veritable 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. Després 
va dirigir gran part de les indústries regides 
pels treballadors i va acabar amb la força 
dels sindicats i la socialització.571 Però aquest 
procés, que posava fre a la revolució social, no 
es va donar d’una manera homogènia a totes les 
indústries i ciutats de Catalunya.572 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 governa-
mental es van debatre tot partint d’una 
situació inestable en si mateixa. La crisi 
reusenca era evident perquè l’exportació, 
a l ’ igual que a la resta de Cata lunya , 
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 Decret de 27 d'agost de  
1936,573 es van designar les persones del 
Comitè Antifeixista reusenc que represen-
tarien 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 

570 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 en què la salvaguarda d’interessos generals ho va requerir, 
segons acord del Consell d’Economia. HUERTAS I CLAVERIA, J. M.: Obrers a Catalunya. Manual d’història 
del moviment obrer. (1840-1975). Pàg. 277.

571 La intromissió del govern de la República, que no aportà les divises necessàries per importar matèries primeres 
en un intent de restar la influència dels sindicats, a pesar de la bona gestió en les indústries de guerra a Catalunya. 
Així, introduïren interventors del govern en les fàbriques que produïren la caiguda de la producció degut a que no 
tenien uns coneixements tècnics suficients. Ídem.

572 LEVAL, Gaston: La reconstrucción social en España.

573 DOGC: Decret de la divisió de Catalunya en 9 regions econòmiques, 9 de setembre de 1936.
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de l’exportació, perquè no es cobraven la 
majoria d’aquestes exportacions en haver-hi 
un boicot sistemàtic a l’exportació que es 
realitzava sense l’autorització del departament 
d’economia. La crisi era tant greu que es 
van bloquejar els pagaments corrents en el 
sector serveis. Així, el sindicat d’agricultors 
va demanar una moratòria en el pagament 
dels rebuts de la companyia Riegos y Fuerza 
del Ebro, corresponents al f luid 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 mit jans econòmics suficients per a 
poder complaure la petició formulada pels 
camperols.574 La socialització de l’economia 
industrial va provocar dificultats serioses 
en la seva arrancada, ja que 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.575 

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 

574 ACBC: Actes municipals de Reus. Comitè antifeixista, 1936-1937. Actes de l'agost a l'octubre de 1936.

575 Ídem.

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 
a l  consel l  a cercar t reba l l  i  plantejar 
solucions. L’esforç en la tasca de donar 
suport jur ídic i socia l a ls trebal ladors 
va ser considerable. El juliol de 1937 el 
Departament de Treball considerava que 
no 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 feina feixuga poder donar ocupació 
a 200 obrers acomiadats del camp d’aviació, 
que es  va poder resoldre m it ja nça nt 
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 ta l ler de marroquineria depenent 
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 
orga n i sme era  e l  prove ï ment  de  le s 
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...576  
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Activitats de guerra. Construcció del refugi de la plaça de Prim.  
Foto CIMIR: arxiu Martra.

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.577 

També estava en ple procés la transformació 
de les indústries metal·lúrgiques en indústries 

576 El Departament de Treball del Consell Municipal de Reus, entre el 4 de gener i el 15 de juny de 1937, van realitzar: 
18 readmissions d’obrers; 34 reclamacions de salaris; 1.183 comunicats tramesos; 366 obrers col·locats; 78 obreres 
empleades; unes 1.900 consultes evacuades; 78 conflictes solucionats i 23 denúncies. ACBC: Conselleria de 
Treball. Memòria primer trimestre, 1937.

577 ACBC: Actes municipals de Reus. Comitè antifeixista, 1936-1937. Acta de 7 d’agost de 1937.

578 ACBC: Actes municipals «Período Rojo», 1936-1938. Acta de 27 de novembre de 1936.

de guerra, que va comportar la necessitat de 
personal tècnic per garantir aquest procés.578 
La pretesa 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 
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públic. Però el mes d’octubre, els Serveis 
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.581 Aquests 
serveis marcaven les línies d'actuació 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.582 

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.583

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 el Anteproyecto 
de normas para la intervención dels Serveis 
de Gas Unificats de Catalunya, segons les 
ordres del Ministeri d’Hisenda i Economia 
de 22 i 30 de juliol de 1938, que disposava la 
intervenció provisional de totes les fàbriques 
de gas de Catalunya.584 Va ser la finalització 

(Prim).579 Es va presentar un projecte de 
municipalització de l’habitatge i va entrar 
en funcionament com indústria de guerra 
l ’antiga pirotècnia Espinós. Mesos més 
tard, aquesta indústria es va municipalitzar 
per necessitats de la guerra i perquè es va 
declarar feixistes als seus amos.580

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 ferral la 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 subminis-
trament. L’agost del 1937 es va restituir 
el servei de l’enllumenat de gas en tornar 
els empleats d’aquesta indústria a realitzar 
les tasques d’apagament de l ’enllumenat 

579 Ídem. Acta 9 de gener i 20 d’abril de 1937.

580 Es va dedicar a la fabricació de material de guerra, explosius, trípodes, carregadors i bombes. La fabricació es 
veuria limitada per la manca de carbó, lingots i altres primeres matèries. Ídem. Acta de 11 de març i 24 d’abril 
de 1937.

581 Ídem. Acta de 2 d’abril, 11 d’agost, 31 d’agost i 12 d’octubre de 1937.

582 AHFGNF: Carbó. Proveïment. 1934-1937.

583 ACBC: Actes Municipals “Período Rojo”, 1936-1938. Acta de 6 de gener de 1937.
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d'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 és 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. 
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 d’explotació.585 

La primera sensació que la col·lectivització 
era de caire anarquista esdevingué en un 
prototipus de servei o grup d’empreses 
i nc lose s  en  u n a  e conom ia  d i r ig id a . 
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.586 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.587 En el cas de la fàbrica de Reus, 
les dades són molt rellevants i es veu com 
el consum i la producció cauen vertigino-
sament 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.588

A Barcelona, el febrer de 1937 els Serveis 
de  Ga s  Un i f ic at s  de  Cat a lu nya va n 
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.589 En aquestes instruccions 
s’establia el procediment de comunicació a 
les autoritats (comitè local) per assabentar-
les de qualsevol anomalia en el subminis-
trament. En el cas d’haver de suspendre el 
subministrament total del fluid a la població 
s’havia d’aconseguir l’autorització corres-
ponent per poder avisar, amb tots el mitjans 

584 AHFGNF: Ante-proyecto de NORMAS para la Intervención de los Serveis de gas Unificats de Catalunya.  
Barcelona, any 1938. Gaceta de la República: Diario Oficial núm. 208 i 212, de 27 i 31 de juliol de 1938.

585 Ídem.

586 «[...] La CNT era forta al metall, tèxtil, construcció, ram químic, al vidre, als transports i 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. Manual d’història del moviment 
obrer (1840-1975). Pàg. 281.

587 A l’octubre de 1936 el consum diari de les fàbriques de gas de Catalunya era de 616,70 tones. AHFGNF: Carbó. 
Proveïment.  1934-1937.

588 AHFGNF: Carbó. Proveïment. 1934-1937. 

589 AHFGNF: Serveis Unificats de Catalunya.  Barcelona, febrer de 1937.
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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.

Aquestes recomanacions també regulaven la 
utilització dels substituts de l’hulla, pràcti-
cament 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.590  
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:

   Rendiment del gas per 100 kg de lignit = 30 
m3. Poder calorífic = 4.922 calories/m3.

  Rendiment del gas per 100 kg de lignit = 32,7 
m3. Poder calorífic = 5.816 calories/m3.

Els lignits del jaciments catalans-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 vigi lar 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 relat iva 
facilitat, en el segon resultava pràcticament 
impossible d’assolir una bona depuració del 
gas. Les dificultats de depuració i d’utilització 
pràcticament quedaven eliminades, quedaven 
eliminades si es una barreja del 15% de lignit 
amb el 85% d’hulla.591 Hi hauria fàbriques que 
substituïren l’hulla per la llenya.  I en aquest 
context, va marcar una sèrie d’instruccions.592 

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.593 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 respectivament. Es consideraven com 
a fora de plantilla les úniques dues dones que 
treballaven a Gas Reusense: una era la dona de 
la neteja i l’altra una mecanògrafa. Com podem 

590 Ídem.

591 Però l’hulla era escassa i molt cara durant el conflicte.

592 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. 
AHFGNF: Serveis Unificats de Catalunya. Barcelona, febrer de 1937.

593 AHFGNF: Serveis Unificats de Catalunya. Gas Reusense. Relació de personal 1936-1938. 
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veure, el descens en el 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 
en 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 respon-
sabilitat. 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 ser tan 
ben rebuts per aquest col·lectiu sempre marginat 
i amb escasses possibilitats de superació.594  

Per la fàbrica de gas de Reus, la guerra civil va 
significar un període de resistència als canvis 
en l'organització i la direcció de l'empresa. 
Els treballadors no van 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.

594  A Reus, cap a l’any 1930, «[...] la situació cultural de les dones és sensiblement pitjor a la dels homes, així veiem 
un percentatge d’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.
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Quadre 12. Relació del personal de Gas Reusense el 19 de juliol de 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 
van simplificar i suprimir tots els treballs 
possibles. Així, el 1938 l’empresa reusenca va 
considerar necessaris dos empleats aptes per 
oficines, en una situació en la 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 va 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, el 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 tenia 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. 
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Les dificultats de personal van 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 no es venia 
coc i quasi no hi havia moviments de materials, 
l’animal es passava dies i dies a la quadra sense 
generar els recursos necessaris per a la seva cara 
alimentació.595 

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 

Quadre 13. Relació del personal de Gas Reusense a l’agost de 1938. 

595 AHFGNF: Carta de Gas Reusense als Serveis de Gas Unificats de Catalunya. Reus. 10 de setembre de 1936.
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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 van 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.
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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. Foto CIMIR: arxiu Josep Ornosa.
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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 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.596 A l’auditoria es va constatar la 
mala situació agrícola amb pèssimes collites, 
menys sembrats i una manca dels fertilitzants 
necessaris pel 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. També 

8.1. La postguerra a   
 Reus entre els anys  
 1939 i el 1954.

es 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 la UGT 
i a la CNT, i que en aquells moments era 
evident que 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 produït dos tipus de col·lectivitzacions: 
les: col·lectivitzacions parcials agrícoles en 

8. De la postguerra   
 al centenari: la lluita  
 d’una empresa de   
 gas per adaptar-se   
 a temps difícils    
 (1939-1954) 

596 ACBC: Auditoria general, 1939. Estadístiques general, interrogatoris, qüestionaris.
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1.140 hectàrees les col·lectivitzacions totals 
en la indústria i els comerços. El control 
administratiu del municipi va quedar en mans 
de l'alcalde, que era José Ramón de Amézaga 
Bonet, nomenat pel 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.597 Aquesta auditoria va 
donar les dades de la població existent en el 
moment de l’esclat del cop d’Estat, el 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 
1940.598 L’estructura de la població activa, l’any 

1940, era de 13.578 treballadors distribuïts en 
els 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%.599  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% del total de 
dones de la ciutat, era prou important dins 
d’un règim on la política oficial era contrària 
a la integració de les dones al món laboral.600   

L’autarquia imposada pel franquisme va intentar 
que l’agricultura fos suficient per al subminis-
trament 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 on 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 dels 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 

597 DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg. 29-31.

598 Ídem. Pàg. 36.

599 Ídem. Pàg. 37.

600 «[...] 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.
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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 
autèntica depressió que s’exemplifica en la 
davallada de la renda total, com també en la 
renda per habitant.601

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, 

601 «[...] La mateixa rebaixa del nivell de vida generava una disminució de la productivitat i del producte total. 
[...]». Ídem. Pàg. 69.

602 Ídem. Pàg. 71-72.

les regles 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 concen-
tració 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 II Guerra Mundial.602 

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. Foto CIMIR: arxiu fotogràfic de l’ajuntament de Reus.



8. De la postguerra al centenari: la lluita d’una empresa de gas per adaptar-se a temps difícils (1939-1954)

–225–

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 de la construcció. La importància del petit 
comerç va ser vital per a l’economia de la ciutat. 
La indústria reusenca va patir la mancança 
de primeres matèries, els impostos elevats, la 
dificultat en la demanda d’articles industrials, 
l’intervencionisme, el deficient subministrament 
elèctric i els increments salarials.603 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 1946.604 Les dificultats per aconseguir 
carbó van fer que s’utilitzés el denominat carbó 
vegetal, consistent en llenya, closca d’avellana i 
d’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, que va agreujar la política interventora 
del règim dictatorial. 

Les relacions socials es van vestir d’un nítid 

603 «[...] i perquè malgrat la caiguda en el nivell de vida dels treballadors, les reglamentacions de treball suposaven 
uns increments salarials del tot excessius segons els organismes empresarials. [...]». Ídem. Pàg. 75.

604 AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1958. Acta celebrada el 14 d’octubre 1942.

605 «[...] 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 per l’ intent 
de conciliació, responsabilitat dels sindicats i, finalment, per la magistratura de treball.[...]». DUCH PLANA, 
Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg. 100.

606 Ídem. Pàg. 101-103.    

color conservador que es van 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.605 Els salaris van 
caure, entre 1939 i 1950, de forma estrepitosa i 
generalitzada en relació a l’increment dels 
preus de consum, degut a l’establiment de 
salaris legals iguals als efectius de 1936, amb 
una pèrdua de capacitat adquisitiva neta. La 
davallada 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 
postbèl·lica i com a resposta als conflictes 
socials.606

Després de la guerra també es va donar un 
procés de re-ruralització a Catalunya, o sigui, 
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607 «[...] 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 1939-1951. Pàg. 129. L’auditoria feixista deia que el nombre dels immobles de Reus 
destruïts per «l’ocupació roja» era de 437. ACBC: Auditoia General, 1939. Estadistiques general, interrogatoris, 
qüestionaris.

608 DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg. 127.

609 «[...] “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 crisi afectaven un seguit d’aspectes, l’enumeració dels 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 
maquinària 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 extremo de hacer prohibitivo el consumo de buena parte de 
nuestros productos industriales para la clase media y las económicamente débiles”. [...]». Ídem. Pàg. 80.

610 AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense 1933-1945. Acta registrada el 13 de maig de 1939. Pàg. 41.

611 El president de la societat el 1936, abans de l’esclat de la guerra, era Josep Sanjuán i Banús, i a partir de l’any 
1939, després del conflicte, seria Pau Casas i Vidiella. BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense SA, 1854-1954.

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.607 

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. 608 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. 609

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 l’adreça de 
la seu i la fàbrica de Gas Reusense va deixar de 
ser la de Rambla Mazzini 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 1939,610 

on «[...] 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,611 
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 

8.2. Gas Reusense i les  
 primeres 
 conseqüències  
 de la postguerra. 
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La fàbrica de Reus després de la Guerra Civil. Foto AHFGNF.

en la fábrica en representación de la sociedad.

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.612

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 

612 Procés de repressió.

613 AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1945. Acta del 13 de maig de 1939. Pàg. 42.

614 ACBC: Recuperació incautacions. Bàndol del general Yagüe en campanya el 10 de gener de 1939.

615 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 d’accions del Banc de Reus. Ídem.

societat, es va nomenar com a president Pau Casas 
Vidiella; com a delegat Jaume Gilabert Padreny i 
com a secretari Josep Ma. Pons Costes.613 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.614 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.615 Francesc Font de Rubinat i 
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616 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 pessetes, del banc anterior, 
5 accions noves de la sèrie B de 500 pessetes i 31 títols del Sindicato Riegos Pantano de Riudecañas. Ídem.

617 Ídem.

618 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.

619 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; AHT: Fons del Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques. Any 1940-1942. Expd. 00080.

620 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.

621 Pere Casals i Cort tenia 36 anys en ingressar a la presó el 1939. Empleat de la Cooperativa Elèctrica, estava casat 
i tenia 2 fills. Va ingressar al camp de concentració l’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.

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.616 El retorn 
dels béns de totes les societats convertides en 
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, necessaris 
per al retorn dels béns i valors que s’haguessin 
confiscat.617 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 el 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.618  Després del sobreseïment 

provisional, el van posar en llibertat el mateix 
dia del consell de guerra.619 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.620 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.621  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 germana 
eren detinguts i acusats en consell de guerra. 
A Joaquim Montalà, de 37 anys, el van lliurar 
a les forces de l’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 
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622 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.

623 Ídem. Pàg. 283.

624 Testimoni de la família Anglès i Joanpere.

625 AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1945. Actes de l’1 i 8 d’agost i del 21 de setembre de 1936. Pàg. 43-45.

626 Ídem. Acta de 23 d’abril de 1940. Pàg. 48 i 49.

627 «[...] 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.

628 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.

629 ACBC: Enllumenat públic, 1948. Contracta «Gas Reusense» per l’enllumenat públic. 

630 ACBC: Actes Comissió Gestora Ajuntament de Reus, 1939. 

de març de 1944. La seva germana Maria Rosa, 
sargidora de professió, va ser absolta després 
de veure’s privada de llibertat 2 mesos.622 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.623 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.624 D’una manera o d’una 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 
règim 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.625  Els problemes es van 
agreujar per culpa del mal estat de la fàbrica, que 
va patir directament l’impacte de la guerra.626  
Segons indica el Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona, durant la guerra s’havia produït 
la destrucció de la fàbrica de gas.627 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 crisi 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.628 

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.629  Uns mesos 
abans d’aquesta signatura, Gas Reusense havia 
reposat completament l’enllumenat públic a 
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gas.630  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. Quant 
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 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 és 
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 

631 ACBC: Actes municipals. Any 1951. Reus, 14 de setembre de 1951. Folis 604-614.

632 AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1958. Acta de 10 de juny de 1954. Pàg. 280.

633 Ídem. Acta de 6 de desembre de 1939. Pàg. 46.

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 
després 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.631  
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.632  

Restabl ir 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.633 
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 indicarem més endavant. A 
més de la conjunció d’interessos entre Gas 
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634 AHFGNF: 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. Llibre inventari (1925-1949). Pàg. 52-64.  

635 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.

636 AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1958. Acta celebrada el 10 d’abril de 1940. Pàg. 48.

637 «[...] 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 presente semana, 
la cantidad de tres pesetas diarias para cada uno y se les anuncie que tan pronto funcione 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. Pàg. 143-145.

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, del valor de compra del carbó i 
del seu grau d’accessibilitat. El preu de l'escàs 
carbó que va adquirir havia pujat, respecte el 
1936, al voltant d'un 25%. respecte el 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.634  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 havien 
de ser dràstiques.635   

L’augment incre ïble dels  preus en la 
postguerra, degut a la carestia i a l’estraperlo, 
també va contribuir a la situació deplorable 
de l ’empresa. L’any 1940 era impossible 
viure amb sous d’abans de la guerra: un 
obrer amb aquests ingressos era, objecti-
vament, pobre. Dins d’aquesta situació 
difícil d’inflació contínua i ascendent, Gas 
Reusense va augmentar els sous del personal 
a pesar de la situació difícil de l’empresa.636 

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.637            
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638 ACBC: Actes Municipals de 1940. Acta de 8 de febrer de 1940.

639 AHT: Balanç de Gas Reusense de l’any 1940.

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 conver t ir en 
endèmics, i després d’un punt d’inflexió 
l’any 1924, van tornar a reaparèixer. Com 
a conseqüència de la guerra i malgrat els 
intents del consistor i reusenc, la seva 
resolució era molt més difícil per culpa de 
la minsa recaptació d’impostos municipals. 
Però davant la crisi, si Gas Reusense volia 
continuar era imprescindible que rebés 

Mercat a la plaça del Mercadal el 10 de juny de 1944. Foto CIMIR: Josep Prunera Sedó. 

els diners del deute municipal.638 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.639 La primera era la creació 
d’un contracte mitjançant un emprèstit 
de liquidació amb el qual eradicaria els 
crèdits indicats, amb una 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 
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640 AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1958. Actes de 18 de febrer i 4 de març de 1941.

641 DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg. 78.

642 AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1933-1945. Acta celebrada el 7 d’abril de 1942. Pàg. 47.

643 Ídem. Acta celebrada el 12 maig de 1942. Pàg. 68 i 69.

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.640  

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 subminis-
trament dels clients i de l’enllumenat públic 
era d’unes 200 tones mensuals, més o menys 
la meitat de les 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 
tenien 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.641  Els problemes van continuar fins 
arribar al punt 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 1942:642 «[...] 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 continuó 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 haver d’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:643 «[...] 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 inuti l izac ión 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 
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poder coquizante, se acuerda no reanudar la 
fabricación hasta que el suministro ofrezca 
suficiente garantía de continuidad [...]».  El 
7 de juny, prèvia 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.644 

Amb la fàbrica aturada, la societat havia 
de buscar una dràst ica 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 Carbones 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 1946.645   

A l ’acord es van establir les condicions 
del l loguer de la fàbrica de producció i 
subministrament de gas d’enllumenat i 
calefacció, les seves dependències, la xarxa 

644 Ídem. Acta celebrada el 7 de juliol de 1942. Pàg. 69.

645  AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1945. Actes celebrades el 5, 8, 14 i 26 d’octubre 1942. Pàg. 70-78.

8.2.1. Carbones del Cadí com  
 a solució transitòria a la  
 crisi (1943-1946).

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, Carbones del 
Cadí, que realitzés a la fàbrica les obres que 
cregués 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 rellogar-la, 
així com la cessió, traspàs o transferència 
dels drets i obligacions derivades d’aquest 
arrendament. 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 realit-
zessin 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 l logater es podia 
endur o vendre al propietari. Es van fer 
constar els forns existents 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. L'arranjament dels 
forns per tal de deixar-los aptes per al servei 
podia realitzar-la l’arrendatari al seu càrrec 
i aprofitar els materials existents. 
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L’arrendatari estava obligat, en expirar el 
contracte, a retornar la propietat arrendada 
en el mateix estat en què 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 de 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 havia de 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 a 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 
Fuerza  del Ebro per l’ús comú de l’apartador ferri 
i subministrament d’aigua. A més, l’arrendatari 
tenia prohibit extreure de la fàbrica materials 
inventariats, existents a l’entrar el contracte 
en vigor, sense l’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 crisi 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. El consum del mes d’octubre va 
pujar fins a 6.638 m3 degut al canvi del règim 
horari de l’enllumenat públic.646  L’any 1943, la 
producció de gas encara era un 25,6% més baixa 
que la producció de 1936 com a conseqüència 
del descens de l’enllumenat públic, de la crisi de 
la renta entre la població, el col·lapse econòmic 
del consistori reusenc i l’escassetat i mala qualitat 
de les primeres matèries.647 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 el 
consum particular, el comerç i la indústria.648 Les 
relacions entre l’arrendador i l’arrendatari van 

646 ACBC: Enllumenat públic. Contracta «Gas Reusense» per l’enllumenat públic. Any 1948. 

647 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.

648 El 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. Pàg. 375-379.
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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 senzill, però la 
realitat estava molt lluny, i aconseguir matèries 
primeres fora de la quota estatal,  era quasi una 
quimera. L’any 1943, amb el ferri control estatal 
i la II Guerra Mundial en ple apogeu, l’entrada 
de matèries primeres i de tecnologia a l’Estat 
era gairebé impossible.649

Tal 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 va repartir un dividend 
de 10 pessetes per acció i de 15 pessetes per 
acció com a dividend passiu.650 El mes de juny 
de 1946 l’arrendament de la fàbrica va acabar 
i Gas Reusense va reprendre la producció de 
gas amb unes perspectives més favorables 
en quant a la importació de carbó, perquè la 
guerra mundial ja havia finalitzat, encara que 
s’havien 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. 

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 dóna 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.651 

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 

649 MOYANO JIMÈNEZ, Florentino: La hulla: auge y declive en la industria del gas catalana y española. Pàgs.: 
132-133.

650 «[...] 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 ello 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: Memòria de l’any 1945. Fons Delegació Hisenda Tarragona. Declaració balanços. 

651 VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. Revista Acero y Energía. Març-juny de l’any 
1949.

8.3. Una situació 
inestable: la indústria 
del gas als anys 40 i 50.



8. De la postguerra al centenari: la lluita d’una empresa de gas per adaptar-se a temps difícils (1939-1954)

–237–

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 
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 capital 
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, tecnològi-
cament 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 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: 

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),652 indicava la producció 
de les diverses fàbriques espanyoles, de la qual 

Quadre 14. Distribució del gas produït a Espanya l’any 1947.

   Enllumenat Consum  Usos  Consum   
 Mercat públic domèstic industrials 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%

hem realitzat 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. 

652 Idem. Pàg. 94.
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Gràfic 22. Producció de gas a Espanya en el període 1930-1947.

Font: Realitzat a partir de diverses fonts.

Gràfic 23. Beneficis de Gas Reusense en el període 1930-1947

Font: Realitzat a partir de diverses fonts.
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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, és clar, amb la producció i 
economia de les 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 a 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, tant la 
producció de gas a Espanya com la situació de 
Gas Reusense es van ressentir, per a l’adquisició 
de matèries primeres, en especial des del 
bàndol republicà. En acabar la guerra, durant 
l’exercici de 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 subminis-
trament de matèries primeres va reduir de nou 
la producció de gas a tot l’Estat fins a 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 gràfic 
22 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 poca qualitat utilitzades. Aquesta va ser la 
producció de les 40 fàbriques que estaven en 
funcionament, d’un total de 52 existents.653 

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 com es 
veu seguidament.

653 El 1947, 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 per a la fabricació de gas. Ídem. Pàg. 95 i 96. 
A l'any 1930 estaven en funcionament aquestes 52 fàbriques de gas. Datos estadísticos técnicos de las Fábricas 
de Gas Españolas. Any 1930.



–240–

Gràfic 24. Comparativa de la distribució del gas produït a Espanya, 1930-1945.

Font: Vidal Burdils, Francisco: La industria del gas en España. 

Del gràfic 24 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 ,  aprox imadament 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 var iació, 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. La progressiva substitució de 
l'enllumenat públic a gas per l'elèctric es va 
produir com a conseqüència de l'evolució 

satisfactòria de la tecnologia elèctrica i per 
la consecució d'un preu molt competitiu 
degut a 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 
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654 Aquestes xarxes, també, es denominaven «feeders».

655 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. VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. Pàg. 163.

656 «[...] También se da cuenta que el número de solicitantes de altas de abono de gas es de cuarenta y seis. [...]». 
AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1958. Acta del 19 de desembre de 1947.

657 AHFGNF: Llibre inventari (1925-1949).

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 atr ibuïdes a la 
fabricació i a la distribució, que, de forma 
curiosa, va 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.654 

L’any 1946 , la marxa econòmica de la 
major ia 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’obra i dels 
materials base de la indústria.655 Aquesta 
d i f íc i l  s i t u a c ió  oc a s ion à  nombrose s 

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·l icituds d’altes 
d’abonament de gas656 i la gestió directa 
dels propietaris de la indústria van ser 
alguns dels factors que expliquen que els 
beneficis de l’empresa es disparessin durant 
l’exercici de 1947.657  

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 consol idada a 
la ciutat de Reus, si tenim en compte 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 
ca lenta i  la ca lefacció —l ’en l lumenat 
particular a gas era ja residual. Si prenem 
com a referència que en aquesta època 
aproximadament el 75% 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 
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Quadre 15. Proporció entre el nombre d’abonats de gas i la població a l’any 1947.659

  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

658 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. 

659 Les dades de Reus han estat extretes de la Memòria de Gas Reusense de l’any 1947. AHT: Declaració balanços.

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.658 Aquesta xifra era elevada 
si tenim en compte que parlem d’una època 
de crisi i d’un cost elevat d’aquesta energia.

El nombre d’abonats de Barcelona quasi 
quadr upl icava a la  c iutat  seg üent en 
i mpor t à nc ia ,  Mad r id ,  ment re  que l a 
penetració d’aquest f luid 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 anter ior, 
podríem traçar una línia que passés per 
la capital d ’Espanya, que diferenciar ia 
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, per la qual cosa 
donava una major rellevància a aquestes 
dades.
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Gràfic 25. Consum anual de gas per abonat i per habitant a l’any 1947.

Font: Vidal i Burdils, Francisco: La industria del gas en España i Balanç Gas Reusense, 1947.

  
Població Per habitant m3 

 Ordre Per abonat en Ordre 
     importància servei m3 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
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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 
productores de gas encara mantenia els 
millors nivells en el servei del gas, amb 
excepció de Sabadell.660

Segons l ’ informe de Vidal Burdils, entre 
Ma d r id  i  Ba rce lon a ,  le s  c iut at s  mé s 
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 
impor tant a Madr id que a Barcelona , 
ga i rebé el doble. Una de les pr imeres 
raons que podrien donar una solució a 
aquest enigma seria la influència del clima. 
Però aquesta possibi l itat 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 a la ciutat cata lana. L’autor 
de l ’ informe sobre la indústria del gas a 
Espanya ens aporta explicacions que ens 
apropen més a la rea l itat : «[. . .] 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 importanc ia 
de una fábrica , siendo verdaderamente 
interesante el consumo espec íf ico anual 
por habitante, en el cual , como puede 
observarse en el anterior cuadro, se halla 
en primer lugar Barcelona, con 71,3 m3, a 
pesar de que por falta de carbón el servicio 
es  res t r ingido ,  cosa que no sucede en 
Madrid [...] Hecha la salvedad indicada su 
consumo específico anual por habitante —
Barcelona— sería mucho mayor [...]».661  

664 En la taula inferior al gràfic 25, 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 m3 hagués passat a 615 m3. 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 m3 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’ha 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. 

665 Ídem. Pàg. 167-168      
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L’any 1947 el consum de gas industr ial 
per habitant i any en la majoria de països 
desenvolupats era molt super ior a l cas 
espanyol .  Però aquesta dada no ser ia 
tan negat iva si la comparessin amb el 
cas català, i en particular amb el cas de 

Gràfic 26. Producció anual de gas per habitant a diferents països del món l'any 1947.

la ciutat de Barcelona, perquè més de la 
meitat de la producció de gas a Espanya 
es real itzava i es consumia en terr itori 
català. El país europeu amb la producció 
de gas per habitant més elevada era la Gran 
Bretanya, amb la seva capital, Londres, per 
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662 Altres dades complementàries al gràfic 26 recollides per VIDAL BURDILS aclareixen una mica millor la 
situació del gas a Europa: «[…] la producción de gas más acusada —en Europa— es Gran Bretaña, donde 
ya en 1912 se producían 5.330.352.771 m3, 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. Solo 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 m3. 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 m3, o sea, diez metros cúbicos más que la que arrojan los valores referentes a los Estados Unidos.  
E l  ú l t i m o  p a í s  r e f e r e n c i a d o  e n  e l  c u a d r o  e s  P o r t u g a l ,  c u y a  p r o d u c c i ó n  a n u a l  p o r 
habi t ante y año a l c anza so l ame nte l os  4 , 2  m 3,  p rá c t i c am e nte l a  mi t ad d e l a  d e Es pañ a . 
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 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 esté incluida en el gráfico. 
El número de estas en Italia era, en el mismo año, de 188, con una producción por habitante y año 
de unos 14 m3. 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 había 166 fábricas activas y 33 estac iones de 
distribución. Además, 19 instalaciones producían gas de agua. En Suecia el número de fábricas era de 37. 
S o l o  sa c am os  a  co l a c i ón a lgunos  e je m pl os ,  para que se  a l c ance  a  com p re nd e r  no so l o  l a 
impor t anc i a que en l a m ayor í a de l os  pa í ses  se  concede a l  ga s  como fuente de ene rg í a y 
alumbrado, s ino también para demostrar l a reduc ida proporc ión que en España se hace uso 
de aquel. […]». VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. Pàg. 174. 

663 AHFGNF: 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.

davant de qualsevol ciutat mundial.662 En 
comparació amb Barcelona, que produïa 
71,3 m3 per habitant i any, el consum de 
Londres es mult ipl icava per més de 10 
vegades: era de 800 m3.  

Pel que fa a Gas Reusense i la seva vida social, 
l’any 1947 es va aprovar una reforma dels 
estatuts,663 i es va canviar l’article segon, 

l ’objecte pel qual s’havia const ituït 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 
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elèctric, perquè només s’afegia una porta 
d’entrada a d’altres negocis comercials.664  
L’objecte social 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 de que les perspectives de la societat 
defugien d’un immobilisme que pogués enterrar 
el seu futur. També es va modificar l’article quart 
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 pel qual va néixer Gas Reusens:665 «[...] 
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 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 

664 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 accionistas se crean convenientes a los intereses de la sociedad.
[…]». AHFGNF: 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. [...]». AHFGNF: 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 
a Reus, a 21 de març de 1901.

665 AHFGNF: Reforma de Estatutos de la Sociedad Anónima «GAS REUSENSE».31 desembre 1947.
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666 Ídem. Capítol II. Capital social. Accions i obligacions.

667 AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1958. Actes de 3 d’agost de 1951. Pàgs. 229-231.

668 AHFGNF: 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; AHFGNF: 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.

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 dels 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 indivi-
sibles, tal com es determinà l’any 1854 quan es 
creà la societat, es van convertir en accions al 
portador, amb la mateixa numeració originària. 
Les accions es podrien transmetre per qualsevol 
dels mitjans admesos en dret i la societat només 
reconeixeria com a únic propietari el 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.666 L’any 1949 es va produir un altre 
canvi en 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 Reusense 
es va haver d’adaptar a la Ley reguladora del 

régimen jurídico de las sociedades anónimas.667 

El règim i l’administració de la companyia també 
van 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.668* 
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 li 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 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 fons en 
comptes corrents. Tenia la facultat d’obrir i 
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cancel·lar crèdits així com de 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, el 31 de 
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. Podia modificar els preus 
de l’enllumenat públic i del 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.669  

En aquest testimoni de la reforma d’estatuts de 
1947 també es va recollir l’acta de les sessions 
del consell d’administració, on es van elegir els 
càrrecs i es va designar com a president Jaume 
Gilabert Padreny; vicepresident, Ramon Vilella 
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 

669 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 accionistas 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 accionistas, pero siempre a base de número impar.  
E l  p r o p i o  c o n s e j o  p r o ve e rá  i n t e r i n a m e n t e  l a s  va c a n t e s  qu e  e n  e l  m i s m o  o c u r ra n  […] .  
L os conse je ros no son res ponsables s ino como m and atar ios de l a soc i ed ad , y no contraerán 
ninguna res ponsabi l idad personal ni sol idar i a en rel ac ión con los compromisos de aquel l a .  
Para ser consejero se requiere ser acc ionista de la compañía y poseedor de acc iones de la misma 
en número no infer ior 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 acc iones depositadas , una vez haya sido aprobado por la junta 
general el inventario-balance del último ejerc ic io 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 vicepresidente 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 permanenc ia , practicará todas cuantas diligenc ias exija la buena marcha soc ial . 
Podrá también el consejo, si lo estima oportuno para el mejor desarrollo de los negocios soc iales , 
nombrar ge rente de l a compañí a ,  d i rec tor téc ni co ,  admini s t rador o apode rados ,  a qui enes 
asimismo podrá di str ibuir en cualquier momento, señalándoles sus atr ibuc iones en cada caso . 
[…] L as ret r ibuc iones de es tos cargos ,  a l  igual que l a s que hayan de perc ibi r e l  conse je ro -
delegado y el sec retar io de la compañía , serán f ijadas por el propio consejo de administrac ión .  
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. […] 
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.
[…]». AHFGNF: Reforma de estatutos de la sociedad anónima «Gas Reusense», 1947.



–250–

670 El president de la societat era Jaume Gilabert Padreny, i posseïa 329 accions; el vicepresident, 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. 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. AHFGNF: Testimoni de l’acta de la reunió general celebrada el 27 d’abril 1952. Notari Miguel Guelbenzu 
Romano. 13 de maig de 1952..

671 ACBC: Obres i urbanisme. Any 1949.  «[...] Expediente relativo a los datos solicitados por el Instituto de Estudios 
de Administración Local, sobre los servicios municipalizados. [...]». 

672 DUCH, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951.

aquest consell d’administració eren els majors 
accionistes, la qual cosa entrava dintre de la 
normalitat.670 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 institu-
cional de la societat no havia d’afectar, com 
és comprensible, la fabricació i la distribució 
de gas a Reus.

L’adequació social de Gas Reusense era 
una aposta pel futur de l ’empresa i , de 
manera indirecta, pel 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 
públ ic , 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 kW/h, i 
tan sols 87 llums a gas, que consumien a 
l’any 24.308,51 m3. En aquests moments, 
l ’empresa elèctrica Riegos y Fuerza 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.671 Durant l’exercici 
de 1948, l ’empresa gasista, com diu a la 
seva memòria, es va veure beneficiada per 
les restriccions elèctriques que es 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 
1941-1947.672         
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Gràfic 27. Abonats de Gas Reusense en el període 1941-1954.

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. 
És per aquest motiu que l’empresa gasista 
va utilitzar la Fira Provincial de Mostres de 
Reus com un gran aparador per fer arribar a 
la població les grans innovacions en calefacció, 

cocció i 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 conèixer als habitants de 
la ciutat el gas com un producte energètic de 
qualitat.673  Amb aquests arguments, l’exercici 
de 1948 va oferir uns resultats privilegiats, 
perquè els beneficis líquids van arribar fins 
les 172.820, 29 pessetes,674 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 carbonífera675 i el baix 

673 En l’exercici del 1948 la despesa en propaganda va ser de 2.185 pessetes. L’estand a la Fira de Mostres de l’any 
1954 va tenir un cost de 11.657 pessetes. AHT: Memòries dels anys 1948 i 1954.  

674 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. 

675 AHFGNF: 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. Pàg. 171-177.

Font: Memòries dels anys 1948 i 1954.  
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resultat tecnològic que van donar els forns 
Glover-West.676   

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 a les restriccions elèctriques 
i a l’augment de la producció.677  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 fueloil.678

A pesar dels aparents bons resultats, l’empresa 
catalogava els resultats dels últims anys com de 
fracàs econòmic, bàsicament pel mal resultat 
de les retortes verticals Glover-West, que no 
van respondre a les garanties compromeses 
pel subministrador.679 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 dels 50 es va rebre la visita de l’inspector 
d’utilitats per fer la revisió del balanç del 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 1949.680 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.

El dia 8 de juny de 1949 es va subscriure 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.681 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.682 
Aquest increment no el va provocar exclusi-

676 AHT: Memòries de Gas Reusense dels anys 1948 i 1954. 

677 El 1948, els beneficis va ser 172.820,29 pessetes, el 1949, 224.344, 18 pessetes i el 1950, 278.277, 83 pessetes. 
AHFGNF: Llibre d’Inventaris Gas Reusense, 1925-1949 i AHFGNF: Llibre d’Inventaris Gas Reusense, 1950-
1969.

678 Ídem. Acta de 9 de novembre de 1950. Pàg. 212.

679 AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1958. Acta del 17 de maig de 1949. Pàg 179 i 180.

680 Ídem. Actes de 1, 16 de març de 1950 i 9 de febrer de 1951. Pàg. 197,198, 216 i 217.

681 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. ACBC: Estadística sobre serveis municipalitzats. Any 1949.

682 ACBC: Comunicació d’augment de preu del gas. Any 1949; AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1958. Acta del 10 
de novembre de 1949. Pàg. 189.
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La plaça de Prim nevada al voltant de l’any 1950. Foto CIMIR: Albert Prunera Baró

vament la mancança d’hulla, que es va solucionar 
obligatòriament amb matèries primeres substi-
tutives, sinó que també va repercutir directament 
en els costos del personal i, en general, l’elevat 

cost de vida.683 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. 

683 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. AHFGNF: Llibre inventari (1925-1949).
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684 AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1958. Acta del 19 d’abril de 1950. Pàg. 200-201

685 Ídem. Acta de 24 de novembre de 1950. Pàg. 213.

Gràfic 28. Preu del m3 de gas elaborat en el període 1935-1954.

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 la subsis-
tència de la indústria. Així, Gas Reusense com 
altres petites fàbriques catalanes, ho va intentar 
aconseguir mitjançant la força de la unió del 

  Realitzat a partir de diverses fonts.

Grupo de pequeñas fàbricas de Gas Catalanas 
que, a la vegada, ho sol·licitava al Sindicato 
Nacional de Agua, Gas y Electricidad.684 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.685  Aquests 
augments del preu del gas van facilitar la 
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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’INE686 va establir que el 13,1% 
dels habitatges de lloguer de Reus tenien el 
servei de gas —930 habitatges—, mentre que 
en els habitatges de propietat representava el 
10,5% —230 habitatges. Quant a l’energia 
elèctrica es constata la seva victòria absoluta 
com a sistema d’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’havien de 
cercar recursos de totes les possibilitats 
existents en la societat. D’aquesta manera, 
el consell d’administració aprovà la creació 
d’una nova societat, Terrenos e 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.687 Aquesta societat es va 
formar amb un capital de 125.000 pessetes,688 
representades per 2.500 accions al portador 

de 50 pessetes.  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).689 

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 van 
pagar amb accions de l’empresa, perquè Gas 
Reusense les havia creat per gestionar el seu 
patrimoni immobiliari.690 El descens en els 
beneficis respecte l’any anterior fou 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 quant 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 1950 i 1951 es van perdre 
consumidors de gas, i van acabar aquest 

686 Institut Nacional d’Estadística en la seva Reseña estadística de la provincia de Tarragona.

687 AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta del 24 de gener de 1950. Pàg. 194 i 195.

688 Ídem. Acta de 8 de febrer de 1950. Pàg. 195-197.

689 Ídem. Acta de 28 de setembre de 1950. Pàg. 211.

690 «[...] 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 accionistas sea entregado en acciones de Terrenos e 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.. 
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exercici amb 2.907. Però l’empresa va intentar 
justificar aquest fet d’una manera que no era 
prou clara:691  «[...] 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 quant a la 
producció total anual de gas també van 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 1951.692 Les 
gestions per aconseguir el pagament del 
deute van obtenir uns resultats irrisoris, 

quasi vergonyosos, tal 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.693  

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 al l iberades.694  
El capital va passar de 1.250.000 fins a les 
1.875.000 pessetes.695 També va ser un fet 
remarcable que l ’ajuntament rescindís 
el contracte de subministrament de Gas 
Reusense i se’n concertés un de nou, on 
els tècnics d’ambdues parts van demostrar 
un especial interès en trobar unes normes 
que fossin equitatives.696

Aquest nou contracte va fer referència, 
bàsicament , a l ’en l lumenat públ ic ,  a l 
subministrament de gas de les dependències 

691 Ídem.

692 Ídem.

693 AHFGNF: 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.

694 «[...] 1.250 nuevas acciones de 500 pesetas nominales completamente liberadas, cuya mitad, o sea, 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 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. 

695 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 AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1958. Acta de 15 de novembre de 1951. Pàg.  236-238.

696 AHFGNF: 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.
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municipals i a diverses condicions tècniques. 
També es van tractar les condicions obliga-
tòries per ampliar la xarxa a la ciutat:697 

«[...] 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 
condicions 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 
e l  subm i n is t ra ment en ca s  necessa r i 
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 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 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  ga s  consum it  a  le s  dependènc ies 
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 funcio-
nament. El gas d’enllumenat havia de tenir un 
poder calorífic aproximat de 3.500 calories 
en les condicions normals de 0º i 760 mm 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 efectuar 
l’any 1939. S’havia d’instal·lar un comptador a la 

697 ACBC: Actes Municipals. Any 1951. Reus, 14 de setembre de 1951. Folis 604-614.
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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.698 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’abonarien en 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 d'Indústria, era 
de 1,79 pessetes, resultat d’un increment produït 
mesos abans.699 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 

698 A causa de força major com una guerra, una catàstrofe o manca de carbó. Ídem.

699 ACBC: Actes municipals. Any 1951. Foli 85.

700 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. ACBC: Actes Municipals. Any 1951. Foli 31.

701 Ídem. Reus, 14 de setembre de 1951. Foli 614.

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 contribu-
ciones, impuestos, intereses de 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.700 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 unilate-
ralment 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.701  

L’empresa va considerar l’exercici de 1952 com un 
any normal en la dinàmica de la societat, malgrat 
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702 «[...] ha habido una disminución del consumo, ya que mientras en 1951 se facturaron 942.180 m3, en el que hoy 
comentamos tan solo han sido 906.189 m3 [...]». AHT: Memòria de l’any 1952.

703  «[…] 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 esta ha aumentado en 5.789’82 pesetas. […]». Ídem.

704 AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta del 25 de juny de 1952. Pàg. 248.

705 Ídem: Acta de 31 de juliol de 1952. Pàg. 251.

706 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1952.

707 AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta del 28 de setembre de 1952. Pàg. 254.

708 El 1946 a Joan López Mas li va concedir, el Ministeri de Treball, la medalla al Mèrit 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; DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme 1939-1951. Pàg. 332.

709 «[…] 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.

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%.702 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, que 
va afectar la societat. Es va 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.703 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 subminis-

trador.704 Però s’ha de dir que l’ajuntament també 
va realitzar esforços per solucionar aquesta 
deficiència, malgrat que les arques municipals 
estaven sota mínims.705  

El benefici líquid de l’empresa, el 1952, va ser 
de 124.766,70 pessetes; un 24% menys que el 
l’any anterior, i un 45% menys que el benefici 
de 1949. El repartiment dels dividends es va 
realitzar amb l'adjudicació de les 625 accions que 
l’empresa posseïa en cartera després de l’anterior 
augment del capital.706 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.707 

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.708 Durant 46 
anys va prestar els seus serveis com a tècnic 
encarregat dels serveis exteriors a Gas Reusense, 
i va participar activament com a regidor a 
l’ajuntament franquista.709 Després de fer-se ressò 
d’aquest esdeveniment luctuós, es va catalogar 
l’exercici com un any més de postguerra, que 
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comportava, 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.710 
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 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 especia-
litzat 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, n’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 en el gas facturat, que va augmentar 
només uns 1.000 m3. 711  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 l’empresa.
710 Ídem.

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 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.712 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 i va comprometre la seva participació en 
les despeses amb 75.000 pessetes.713 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.714 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. 

711 Ídem. El 1952 el gas facturat va ésser de 906.189 m3 i el 1953 de 907.622 m3.

712 AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1958. Acta del 7 de maig de 1953. Pàg. 264-265.

713 Ídem: Acta de 24 de setembre de 1953. Pàg. 269-271.

714 AHT: Memoria de Gas Reusense de l’any 1953.
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Forns Glover-West en funcionament a l’any 1954.  
Foto AHFGNF.
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Els problemes de la societat van fer que els 
beneficis de 1953 baixessin respecte l’any anterior. 
El rendiment de la producció va ser menor degut 
a una matèria primera de baixa qualitat i a un 
marge inferior de benefici en la venda de gas, 
perquè hi va haver un 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 pel consum, que haurien d’anivellar 
les diferències 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.715 

En aquest període de postguerra (1939-1954) 

715 AGR: Llibre d’actes Gas Reusense, 1953-1969. Tom I. Acta de 20 de desembre de 1953. Pàg. 1-9.

Gràfic 29. Beneficis de Gas Reusense en el període 1946-1956. 

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 el gràfican-
terior 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 

Font: Memòria i Llibre d’actes de Gas Reusense.
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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.717 Els actes centrals718 

716 En la reunió presidida per l’alcalde 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 este repartos de fondos. Solamente tendrán prioridad 
ante Gas Reusense SA las facturas de pequeños industriales que importen poca cantidad y los organismos como 
Hacienda y Banco de Crédito Local. [...]». AHFGNF: Llibre d’actes Gas Reusense 1933-1958. Acta de 24 de 
setembre de 1953. Pàg. 269.

717 Veure Annex «Relació dels presidents de la societat Gas Reusense».

718   S’iniciaren a les 10,30 hores amb una reunió a 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, on s’obsequiaria als 
assistents amb un vi d’honor. A les 14 hores, s’oferí un banquet al Saló de «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. AHFGNF: Llibre d’actes Gas Reusense 
1933-1958. Acta de 7 d’octubre de 1954. Pàg. 287-288.

719 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 Lebon; 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, sotsdirector de Gas Madrid... Ídem. Acta d’11 de 
novembre de 1954. Pàg. 290-295.

720 «[…] 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. 

8.3.1. El centenari de Gas   
 Reusense: entre el record  
 i la desil·lusió.

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.719 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, 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 
d'Espanya —Mercadal— i Prim.720 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, 
degut a la seva evolució tecnològica, que tenia 

econòmica per fer-ho, 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.716 
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721 L’afirmació de ser la segona empresa de gas constituïda a Espanya va ser una exageració, però si és cert que va ser la 
segona de Catalunya en tenir una activitat regular, lluny d’ésser una experiència esporàdica. Ídem.

722 AHFGNF: Llibre d’actes Gas Reusense 1933-1958. Acta de 7 d’octubre de 1954. Pàg. 288-289.

723 Ídem. Acta de 11 de novembre de 1954. Pàg. 290-291.

724 El cost del personal va ser de 290.581,26 pessetes. La producció el 1953 va ser de 907.622 m3 mentre que el 1954 
fou de 1.002.199 m3. AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1954.

725 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.

726 AHFGNF: Llibre d’actes Gas Reusense 1933-1958. Acta de 11 d’agost de 1954. Pàg. 283-284.

l’antiga empresa reusenca:721 «[...] 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 económi-
camente 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.722 Durant el centenari es van realitzar 
actes que miressin el passat i el 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, o 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.723 

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 la única que 
va catalogar l’any com a difícil, perquè a causa 
d’una agressiva pujada del cost de la vida, es 
va autoritzar 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 s’incrementés més 
d’un 10% van pal·liar el caràcter negatiu 
del compte de resultats.724 El descens de les 
fuites de gas, d’un 35% respecte l’any 1951, 
també va col·laborar en el caràcter positiu dels 
beneficis.725 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 1,79 a les 2,24 
pessetes.726

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 
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Acte del centenari de la societa l’any 1954. Al fons, els forns, Glover –West. Foto AHFGNF.
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com el resum del període del 1939-1954.727 

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, a 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.728 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 predis-
posada a invertir en un negoci pràcticament 
en liquidació, però va ser 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.729  Van caldre altres mesures per 
retornar la fàbrica a la seva activitat habitual 
i rescatar-la de la ruïna.730 S’elegí un director 
tècnic, Zenón Ballart, per tal de respondre 

727 Conseller Delegat de Gas Reusense des de 1947 però lligat a l’empresa d’una manera directa, a petició de la 
Junta de Govern, 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.

728 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’aquest tipus. . 

729 «[...] 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 vicepresident; 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.

730 «[...] 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 endarrere; 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 pèrit químic perquè es fes càrrec de 
la fàbrica, en qualitat de director. […]». Ídem.
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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 

731 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. Un 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.

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 vicepre-
sident nacional de la Secció Econòmica del 
Sindicat de l’Aigua, Gas i Electricitat de Madrid 
i comissionat, conjuntament amb els respon-
sables 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.731  

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 poguessin comercialitzar.732 

732 «[...] 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 companyia. 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 La 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 accions a La 
Catalana de Barcelona [...]». BUSQUETS CRUSAT, Joan: Breu història d’una vida. 1902-1982. Pàg. 169-170.
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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 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.733 

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 supervi-
vència 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.734 

733 OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985, Pàg. 29 i 31.

734 Fins el 1955 no es superaria la producció diària del 1936 que era de 3.383 m3. El 1955 va ser de 3.458 m3. Mentre 
que el 1954 encara era de 2.746 m3. AHT: Memòries de Gas Reusense dels anys 1954 i 1955. 
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735 MARTÍNEZ J. A. (coord.): Historia de España siglo XX, 1939-1996. Parts V i VI de OTERO L. E. Ed. Càtedra. 
Edició 1999. 

L’any 1950 encara no s’havien recuperat 
els nivells econòmics de 1935, i la indústria 
alimentària 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, després d’Indústria; 
era una copia de l’IRI de Mussolini. Va crear 
40 societats de capital públic amb partici-
pacions 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 

9.1. Estabilització i      
 desenvolupament de     
 l’economia catalana  
 i espanyola.

9.  L’últim trajecte:  
 la fi de l’aventura d’una  
 empresa energètica   
 local (1955-1969).

produir combustibles amb matèries primeres 
nacionals com pissarres i lignits, cosa 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 II 
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. Aquests fets van 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 50.735  

L’arribada de capital americà a traves del Plan 
Marshall, 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 
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diplomàtiques.736 Aquest fet va ser la base 
primordial per al creixement econòmic. A 
partir d’aquest moment van començar algunes 
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 benefi-
ciaria 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 EE.UU. i es va signar un concordat amb 
el Vaticà. El 14 de desembre de 1955 es va 
acceptar l’ingrés d’Espanya a l'ONU, la qual 
cosa va permetre superar els anys més crítics 
de la supervivència de la dictadura.737  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 la 

ciutat, mitjançant la repressió, el racionament i la 
fam. Aquesta realitat s’ha qualificat de dictadura 
de la burgesia pel sable o despotisme modern.738

L’any 1957, la sensació de bancarrota, d’asfíxia 
autàrquica, d’esgotament de les reserves, de 
dèficit en la balança de pagaments, d’inflació, etc., 
creaven un malestar social més o menys general. 
S’havia de canviar el rumb d’una economia 
endormiscada en els braços de la crisi. El Plan 
de Estabilitzación de l’any 1959, afavorit pel 
Fons Monetari Internacional, encaminà 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, es 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 gaudiren 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.739  

Es va produir un notable creixement econòmic, 

736 El 1949, un crèdit de 25 milions de dòlars del Nacional City Bank per a comprar aliments; un altre crèdit de 
62,5 milions el 1950. Més ajudes el 1951 i 1952. El 23 de setembre de 1953 es celebrà amb EE.UU. un pacte de 
defensa i ajuda mútua que significà uns 1.523 milions fins el 1963, a canvi de bases militars. Ídem.

737 BAHAMONDE MAGRO, Ángel i OTERO CARVAJAL, Luis Enrique: Historia de España. http://www.ucm.
es/info/hcontemp/leoc/historia%20spain.htm

738 GINER, Salvador: Absolutismo despótico y dominación de clase: el caso de España. Quaderns de «Ruedo Ibérico», 
núm. 43-45. París, 1975. Pàg. 83-104. 

739 Los Planes de Desarrollo proposats per ministres de l'Opus, de 1964 a 1973. MARTÍNEZ J. A. Coord.: Historia 
de España, siglo XX, 1939-1996.
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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, princi-
palment, a la conjuntura expansiva europea que 
es va sobreposar extraordinàriament als terribles 
efectes de la II Guerra Mundial. Els Plans 
de Desenvolupament també van crear un 
estat d’eufòria degut als efectes d’un sistema 
de neoproteccionisme amb crèdits, ajudes, 
subsidis, aranzels i l’INI com a benefactor 
de les fracassades empreses privades.740 El 
període dels anys 1950-1973 es podria definir 
com un període de canvis socioeconòmics, en 
molts aspectes de caràcter radical. És 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 l’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 altres zones 
d’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.741 

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 l’economia.

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 
el petroli i el 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.742  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 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.

740 Ídem.

741 VIDAL BURDILS, Francisco: La industria del Gas en España. Pàg.: 167-168

742 BAHA MON DE M AGRO, Ángel ; OTERO CA RVAJAL , Luis Enr ique: Histor i a de España .  
http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/historia%20spain.htm
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9.1.1. Reus dins de l’escenari   
 del creixement industrial  
 català.

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 i 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, aquest espectacular augment 
de la població va incidir de forma directa en 
l’economia d’aquestes ciutats.743 

Durant les dècades dels anys 50 i 60, la indústria 
era sobretot de caràcter local i destinava la seva 
producció bàsicament al consum intern. Aquest 
va ser el cas de Gas Reusense. El camp d’acció 
de les indústries, quant a la distribució de la seva 
producció, es va ampliar a finals dels 60. A Reus, 

Vista aèria de Reus al voltant de l’any 1960. El barri Fortuny en primer pla. 
Foto CIMIR: col·lecció Pere Martorell Jareño.

743 DEL AMO BENITO, Roberto: Transformaciones económicas y cambios sociodemográficos en el espacio de 
conurbación Tarragona-Reus (1960-1996). Tesis doctoral del Departament d’Història i Geografia. Universitat 
Rovira i Virgili. Any 2003. Pàg. 273 i 277; HARO ENCINAS, Jesús A.: La Rosa custodiada. Participación 
ciudadana y gestión pública en Reus, 1999-2003. Tesis doctoral del Departament d’Antropologia, Filosofia i 
Treball Social. Universitat Rovira i Virgili. Any 2003. Pàg. 240.
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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, tant 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 va reforçar molt la demanda.744 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; en aquest últim 
any n’hi havia en construcció 745, i en projecte 
2.800 més. L’any 1963 Reus tenia 43.676 habitants 
i 11.260 habitatges.745  Des de 1859 fins al 1963 el 
balanç entre la creació i enderroc d’habitatges va 
ser positiu en uns 4.000 habitatges.746 

Gràfic 30. Evolució de la població, 1950-1970.

 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

744 ANGUERA i NOLLA, Pere. Cood.: Història general de Reus. Una societat en ebullició 1800-1923. Volum III. 
Ajuntament de Reus, 2003. Pàg. 397-401.

745 ACBC: Plan de promoción obrera. Informe y estadística industrial. Any 1963.

746 Els edificis i fogars, l’any 1859, eren 3.560, però el nombre d’habitatges superior, si tenim en compte que hi 
havia edificis amb diversos habitatges. Així, podríem dir que el total d’habitatges s’aproximava als 7.500. Ídem. 
Estadístiques generals sobre població, professions, activitats i serveis públics, 1801-1870.
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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.747  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 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 restau-
ración del Santuario de Nuestra Señora de 
la Misericordia; las importantes obras de 
adaptación de los locales de la 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 
del 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 de 
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 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 béns de consum, com 
automòbils i electrodomèstics, i la fabricació 

747 Diario Español de Tarragona. Article dins la secció Carnet Reusense de l'1 de juliol de 1958.
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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.748 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.   

9.2. Decadència de les   
 infraestructures de  
 producció de gas   
 (1955-1964).

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 indústr ia : control de les matèr ies 
primeres, les divises, la tecnologia , els 
preus del producte..., i que també es va 
ref lect i r en un control del l leng uatge 
i del discurs que ca l ia emprar. De fet , 
la indústria també va patir tot t ipus de 
censura.749 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 po der  a mpl i a r  e l  se u  hor i t zó 
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 indústr ia de ca ire 
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 Electr ic idad 
de Barcelona , que, a l contrar i que Gas 
Re u sen se ,  va  i ncor pora r  a mb m ajor 
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 

748 ACBC: Plan de promoción obrera. Informe y estadística industrial. Any 1963.

749 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 d’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, 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. Pàg. 26-28; 
AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1955.
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La fàbrica de Gas Reusense al voltant de l’any 1960. Foto AHFGNF.

una indústr ia del gas única a l terr itori 
català i, més tard, a l ’espanyol.750 

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%.751 El descens de la venda de gas també 

750 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 per 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 del seu inici fins a esdevenir l’empresa Gas Natural. Ningú mai no regala res, i menys en el món dels negocis.

751 El nombre abonats el 1954 era de 3.049, i el 1955 de 3.020. El consum de gas va caure en 74.456 m3. AHT: Memòria 
de Gas Reusense de l’any 1955. 
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es 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 en 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, que 
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.752  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.753  

Durant l’exercici de 1955 es van obtenir 
240.966,90 pessetes de beneficis, més del doble 
dels aconseguits l’any anterior.754 Aquests 
beneficis es van deure en part a la millor 
qualitat i rendiment de l’hulla subministrada a 
la indústria, que va fer més eficient la producció 
i va generar més i millors subproductes,755 a 
una política d’austeritat que ja venia de lluny, 
que passaria per un control eficaç sobre la 
facturació de gas,756 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.757 Aquests beneficis no reflectien 
la situació econòmica real, perquè no van 
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.758  

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. 

752 Ídem.

753 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%. AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1958. Acta celebrada el 29 d’abril de 1955. Pàg. 303.

754 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1955.  

755 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.

756 AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta de 26 d’agost de 1955. Pàg. 313.

757 Ídem. Acta de 14 d’abril de 1955. Pàg. 302-303.

758 Ídem.  
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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,759 no 
tan sols pel valor de venda, sinó perquè 
també s’utilitzava com a matèria primera per 
a la producció de gas.760 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 coquitzable però de 
baixa qualitat.761 A més, un altre fet cenyiria el 
funcionament intern i extern de les empreses 
de gas: el nou reglament de la indústria del 

gas, que va ocasionar un cert rebuig.762  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.763 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.764   

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.765 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,766 

i un any després va acordar realitzar una 
759 Ídem: Acta de 10 de juny de 1955. Pàg. 306-307.

760 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.

761 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. AHFGNF: 
Llibre d’Actes de Gas Reusense 1933-1958. Actes de 2 i 16 de desembre de 1955. Pàg. 320-321.

762 Ídem. Actes de 1 i 15 de juliol de 1955. Pàgs. 308-310.

763 Ídem. Acta de 15 de juliol de 1955. Pàg. 309.

764 Ídem. Acta de 18 de novembre de 1955. Pàg. 319.

765 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. 

766 Ídem. Acta de 4 de novembre de 1955. Pàg. 318.
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campanya de propaganda a través del cinema 
i de la ràdio al mateix temps que editava uns 
fullets informatius.767 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 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.768 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.769 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.770  

El consell d’administració va considerar 
que, durant l ’exercici de 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, després de rebutjar un crèdit bancari 
a llarg termini,771 per tal de poder realitzar 
els ambiciosos projectes, ja vaticinats l’any 
anterior, que havien de significar 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 1.875.000 pessetes a 3.750.000 pessetes.772 
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 d’1.500.000 pessetes.773 La 
construcció dels nous forns verticals CGE 
es considerava transcendental pel futur de 
la societat.774 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, 

767 Ídem. Acta de 2 de novembre de 1956. Pàg. 347.

768 Ídem. Acta de 18 de novembre de 1955. Pàg. 319.

769 Ídem. Acta de 8 de març de 1956. Pàg.: 328 i Acta de 15 de maig de 1957. Pàg. 363.

770 Ídem. Acta de 2 de desembre de 1955. Pàg.: 320.

774 AGR: Llibre d’actes Gas Reusense 1953-1969. Volum I. Acta 10 de març de 1956. Pàg. 27.

772 AGR: Llibre Inventaris de Gas Reusense. 1950-1969.

773 «[...] 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. […]». AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta de 17 de gener de 
1956. Pàg. 324.

774 Ídem. Acta de 24 de gener de 1956. Pàg. 325.
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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.775 

En la mateixa memòria de 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 ejercic io 
hemos cont inuado re presentando 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 Internac ional 
de la industr ia 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 la memòria, estranyament diferent a les 
habituals, també s’aportà un text ple de 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. Queda claro que 
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, 

775 Ídem. Acta de 5 i 10 de juliol de 1957. Pàg. 367-368. 
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mientras que en Barcelona es de 87 m3 y en 
Madrid de 29 m3, lo que indica que en Reus 
también queda mucho por hacer. 

Mientras anteriormente a la II 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 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 […]».776  
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 a l’hora 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 el nou.777 Les reformes dels elements 
de producció no van ser l’únic motiu per a un 
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.778

776 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1956. 

777 Ídem.

778 El valor total dels treballs de la nova xarxa i adequació del gasogen Tully ascendiren a 778.978,06 pessetes, i es 
realitzaren amb càrrec a l’operació d’ampliació de capital de la que, en l’exercici de 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 pel recinte del gasogen 
va valer 30.000 pessetes, la reconstrucció de l’antic edifici dels forns horitzontals 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; AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense 
1933-1958. Actes de 16 de febrer i 2 de novembre de 1956. Pàg. 327 i 347.
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En aquest mateix exercici de 1956 es van 
produir, dins de les dificultats existents, 
tota 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% fins el nivell més 
baix de la postguerra.779 L’increment de 

La plaça de Prim il·luminada una nit de l’any 1956. Foto CIMIR: arxiu Subirà Rocamora.

les vendes i la disminució de les pèrdues 
en la xarxa van contrarestar els dos factors 
negatius del resultat econòmic de l’exercici, 
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  i al gasogen Tully, i, en segon lloc, 
a l ’augment 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 

779 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. 
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l’hulla ho va fer, en el mateix període, per 
2,25.780 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.781 L’intent d’incrementar el 
consum era un objectiu difícil d’aconseguir 
degut a una renda baixa de la població i a 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 de 
dotar de gas la totalitat dels nous habitatges 
que construïa.782 Les gestions passaven 
per l’acceptació per part del Patronato de 
preveure gas en tots els habitatges a canvi 
de realitzar la inversió en l’extensió de xarxa 

780 Els salaris de Gas Reusense el 1948 eren de 279.030,40 pessetes mentre que el 1960 havien augmentat fins a 
1.156.920 pessetes. El preu del 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.

781 El 1956 l’empresa tenia 3.056 abonats i el consum per abonat va passar de 326 m3 el 1955 a 342 m3 el 1956. Si 
comparem aquestes dades de Gas Reusense amb les de 1947, que deien que el consum per abonat en servei a Reus 
era de 444 m3, 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. 2a) La segona té una relació 
directa amb l’electricitat: a major restricció, major consum de gas. 3a) La tercera 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.

782 AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense 1933-1958. Acta de 10 de febrer de 1956. Pàg. 326.

783 Ídem. Acta de 8 de març de 1956. Pàg. 328.

784 Ídem: Acta de 16 de novembre de 1956. Pàg. 348.

fins als punts de consum. El març de 1956 
es va arribar a l ’acord,783 mentre que al 
novembre es van acabar les instal·lacions 
interiors dels habitatges del Grupo Reus.784

Tots els efectes positius que van incidir en 
la marxa de l’empresa no van poder contra-
restar 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 que el 1955, la qual cosa tampoc 
significava que l’empresa 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, 



9. L’últim trajecte: la fi de l’aventura d’una empresa energètica local (1955-1969)

–285–

i el pagament del deute municipal perquè 
el cost de vida i de l ’hulla no deixaven 
d’incrementar-se.786 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 d iv idends passius corresponents 
a les noves accions , i  per ta l d ’ev itar 

 Gràfic 31. Evolució del deute municipal en el període 1936-1966.

785 AHT: Declaració Balanços Gas Reusense, 1939-1963; AGR: Llibre Inventaris Gas Reusense, 1950-1969.

786 AHFGNF: 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. 

Font: Elaborada a partir de diverses fonts.785
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dificultats posteriors per manca d’efectiu, 
es va considerar prudent no repartir cap 
dividend entre els accionistes i aplicar-los 
al fons de reserva.787 També es van vendre, 
de la cartera de valors de la societat, les 
Cèl·lules del Banc Hipotecar i .788 A la 
inest abi l it at  de la  indúst r ia  s’ h i  va n 
a feg i r  a lt res  cond ic iona nt s  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.789 

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 Fábricas 
de Gas Catalanas. Aquest reconeixement 
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.790  La distribució, 
mitjançant l ’empresa CAMPSA, de butà 
i de propà ja era una amenaça per al gas 
c iutat ,  un compet idor que començava 
l’entrada a les llars espanyoles; és per això 
que Gas Reusense, a finals de 1956, va 
recopilar dades sobre els gasos butà i propà 

787 Ídem.

788 Ídem. Acta 27 de juliol de 1956. Pàg. 340.

789 Decret promulgat pel Ministeri d’Indústria el 27 de març. Ídem. Acta de 6 d’abril de 1956. Pàg. 329-330.

790 Ídem. Actes de 8 de juny de 1956 i 11 de març de 1958. Pàg. 35-383.

791 Ídem. Actes de 2 i 28 de novembre de 1956. Pàgs. 347-349.

792 Amb un pressupost d’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.

793 Ídem. Acta de 16 de novembre de 1956 i 25 de gener de 1957. Pàg. 348-354.

embotellats amb la finalitat de proposar, 
al Grupo de Fábricas de Gas Catalanas, 
que n’ impulsés l ’explotació. Després, es 
van 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.791 Joan Busquets 
va ser la persona que més act ivament 
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 estat crític i es trobava a 
prop del col·lapse econòmic. Era tan greu, 
que el consel l  d ’administració acordà 
paral itzar la construcció del nou forn 
CGE fins que la situació econòmica els 
permetés realitzar aquesta inversió.792 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.793 La situació de Gas Reusense no 
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diferia gaire de la conjuntura que patien 
a ltres fàbr iques , de ta l 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 l loguer 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 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 a 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 
paraestatal per a l ’explotació dels gasos 
derivats del petroli.794  

Les noves tarifes del gas a Reus, apujades el 
febrer de 1957, 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  mensuals 
 autoritzada per  
 consums fins a 100 m3  2,71 ptes/m3. 

 Tarifa especial  
 per consums  
 de 101 fins a 500 m3  2,62 ptes/m3. 

 Tarifa per a consums  
 superiors a 500 m3  2,47 ptes/m3. 
  

Els nous preus per a l’ajuntament havien de 
seguir les normes establertes al  contracte.795  
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.796 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 

794 Ídem. Actes de 18 de febrer i 8 d’abril de 1957. Pàg. 355-357 i 361.

795 Ídem. Acta de 18 de febrer de 1957. Pàg. 355-357.

796 Ídem. Actes de 28 de febrer i de 29 de maig de 1957. Pàg. 357-358 i 363.
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797  «[...] El director técnico informa que en 26 de pasado septiembre 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. Aun cuando la comisión acepta 
por verídicos y correctos los datos presentados, estima no procede reajustar tarifas, a pesar de que 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.

798 Ídem. Acta de 15 de novembre de 1957. Pàg. 376.

799 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1957. 

800 «[…] 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 del 18,3% respecto al 1956 al bajar de 99.503 
m3 en este año a 71.512 m3 en 1957. El desglose de los restantes conceptos da un consumo para usos domésticos de 
916.387 m3, con aumento de 8,8% sobre 1956 y de 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; AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta de 24 de gener de 1958. Pàg. 381.

dels poders públics.797 A més, es va 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.798 

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 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, 
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 de 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.799 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 a 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 en els 
beneficis. Aquest 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%.800 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 l’industrial. L’enllumenat públic 
de gas agonitzava. 



9. L’últim trajecte: la fi de l’aventura d’una empresa energètica local (1955-1969)

–289–

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 per íode 
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 i 
sense tenir en compte la influència de les 
restriccions elèctriques, va ser d’un 6,7%.802 

El dèbil augment de les tarifes de gas va 
alleugerar el pes insuportable dels costos 
de producció però no va poder pal·liar el 
negatiu resultat econòmic de la societat, que 
amb un benefici líquid de tan sols 88.453,74 
pessetes, veia com 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.803

801 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 clara l’existència de restriccions en l’enllumenat públic. AHT: Memòries i balanços de Gas 
Reusense dels anys 1957-1963. AHFGNF: Llibre d'actes, 1933-1958 i AGR: Llibre d’Actes de Gas Reusense, 
1958-1969. 

802 «[...] Estos abonados, clasificados en usos domésticos e industrial, dieron los siguientes índices de consumo: —
Consumo por abonado doméstico en 1957 = 322 m3 de gas. —Consumo por abonado industrial en 1957 = 641 
m3 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 m3, 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. 

803 «[...]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

Quadre 16. Gas venut a Reus per sectors.

 Any Enllumenament 
%

 Consum 
%

 Consum comercial 
%

 
  públic  domèstic  i industrial 

 1948 24.308 m3 3,57 622.227 m3 91,38 34.356 m3 5,05

 1956 99.503 m3 9,36 835.745 m3 78,62 127.795 m3 12,02

 1957 71.512 m3 6,00 916.387 m3 76,79 205.458 m3 17,12

 1958 64.526 m3 5,30 954.366 m3 78,43 198.007 m3 16,27

 1959 62.800 m3 5,15 985.153 m3 80,80 171.264 m3 14,05 

 1960 60.981 m3 4,75 1.062.343 m3 82,80 159.717 m3 12,45

 1961 63.899 m3 4,99 1.062.968 m3 83,10 152.363 m3 11,91

 1962 53.632 m3 4,49 1.180.861 m3 83,34 172.438 m3 12,17

 1963 52.169 m3 3,19 1.407.900 m3 86,15 174.136 m3 10,66 

Font: Quadre realitzat a partir de diverses fonts.801
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 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 que 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 que 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:

   

 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 si 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.

804 AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense,1933-1958. Acta de 11 d’abril de 1958. Pàg. 387.

Quadre 17. Relació dels costos de producció comparats amb el preu del gas, 1935-1957. 

 Any  Cost anual personal Tarifa venta gas

  Ptes./Tona  Índex  Ptes.  Índex  Ptes./m3  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

 Any Cost comptador       Tarifa lloger

  Ptes./Unitat  Índex  Ptes. /mes  Índex 

 1935 52,20 100 1,50 100

 1948 577,00 1.095 2,00 133

 1957 1.112,50 2.119 4,75 317

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 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 a 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.804 La situació de Gas Reusense era 
compromesa i necessitava de nous projectes 
que poguessin rellançar la dinàmica negativa 
de l’empresa. És 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 en 

Cost hulla situada en fàbrica
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el mercat energètic de la ciutat de Tarragona. 
Va significar una altra decepció.805  

9.3. L’aparició del gas  
 butà. Un aliat 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 del subministrament de gasos derivats 
del petroli, que distribuiria una societat filial 
del 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 envers els 
procediments de fabricació que utilitzaven els 
derivats del petroli i lignits en substitució dels 
clàssics que partien de l’hulla.806  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 
conseller 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 co mpte, per la qual cosa calia seguir, amb 
tota atenció, les activitats d’aquesta societat.807  

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 després de molts endarreriments 
en el subministrament dels seus elements,808 es 
va posar en funcionament el gener de 1959.809 
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 insuficients les tarifes 
aprovades l’any anterior, donat que no podia 
repercutir els augments dels costos —matèries 
primeres i salaris— en la venda de gas. Els 
contactes amb el ministre i el Ministeri 

805 «[...] 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.

806  Ídem. Actes de 29 de maig i 21 de juny de 1957. Pàg. 364 i 366.

807  Ídem. Actes de 24 de gener, 14 de febrer, 25 d’abril i 6 de juny de 1958. Pàg. 381, 382, 388 i 390.

808  Ídem. Acta de 13 de desembre de 1957. Pàg. 379.

809 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1958. 
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810  AHFGNF: 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. Pàg. 2-3.

811 «[…] Como sea que en uso industrial no hubo aumento sino una pequeña disminución de 7.451 m3, 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 sea, 94 
más que el año anterior. El consumo de gas por abonado doméstico fue de 325 m3 de promedio. El de abonado 
industrial fue de 589 m3. […]». AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1958.

812 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.

813 Ídem.

814 AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1933-1958. Acta de 23 de maig de 1958. Pàg. 390.

815 AGR: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1953-1969. Volum I. Acta de 29 d’abril de 1960. Pàg. 45-46.

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%.810 
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 pràcti-
cament invariable, mentre que el consum del 
mercat industrial va baixar un 8%.811  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 l’any anterior, 
i es van fer servir per sufragar una part del forn 
CGE, mentre que els accionistes no van rebre 
cap dividend.812 Pel que fa a la utilització dels 

beneficis, la política d’austeritat del consell 
d’administració era conseqüent i necessària.813 

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.814 

Malgrat la marxa lànguida de Gas Reusense, 
com introducció a la memòria de 1959 l’empresa 
es vanagloriava de la seva dilatada existència a 
pesar dels sotracs de la història i de les veus que, 
interessadament, donaven la indústria del gas 
per liquidada tecnològicament com a energia 
del futur:815 «[...] 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 desaparecer. 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 SA ha cumplido 
105 años de existencia. Y a pesar de que 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 de ir aumentando ligeramente 
[...]».
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Per tal de continuar amb la seva història, 
la societat necessitava concretar les accions 
necessàries que no aturessin la seva tecnologia 
productiva. Al febrer de 1959 es va beneir 
l’engegada del nou forn CGE, que va tenir, 
segons l’inventari, un cost d’1.808.559,09 
pessetes, sis vegades més que l’adequació del 
gasogen Tully.816 Les primeres dades extretes 
del forn CGE van indicar un funcionament 
considerat com altament satisfactori,817 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, era 
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:818 «[...] para manifestar 
que, efectivamente, como consecuencia de la 
nueva instalación de los hornos recientemente 
inaugurados se han padecido algunas irregu-
laridades de suministro, propias, muchas 
veces, de estas nuevas instalaciones; pero a 
pesar de ello y basándonos comparativamente 

816 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1959 i AGR: Llibre inventaris de Gas Reusense. 1950-1969.  

817 AGR: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1958-1969. Actes de 16 i 23 de gener de 1959. Pàg, 6-7.

818 Ídem. Acta de 10 d’octubre de 1959. Pàg. 24.

819 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.

820 Ídem. Actes de 23, 24 d’abril i 2, 5 de maig de 1959. Pàgs.: 14-17.

821 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.

822 AGR: Llibre d’actes,1958-1969. Actes de 11 de novembre i 4 de desembre de 1959. Pàg. 26-27.

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.819 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.820 

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 dificultats en el subminis-
trament, Gas Reusense va créixer degut als 
126 nous clients captats durant l’any 1959.821 
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;822  una 
altra era l’existència, encara, de les quotes de 
carbó que se subministraven de forma irregular 
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823 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1959. Veure gràfics 9 i 10 sobre els costos de producció i el preu del 
carbó en relació amb els beneficis. MOYANO JIMÈNEZ, Florentino: La hulla: auge y declive en la industria 
del gas catalana y española. Pàgs: 139, 141.)

824 El preu del m3 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.

825 AHT: Memòries de Gas Reusense dels anys 1960 i 1961. 

826 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución y consumo 1960. Pàg. 32-33.

827 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàg. 19, 24 i 25.

828 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1965. Pàg. 33.

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 de 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.823 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.824 

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.825  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 tecnològica, si tenim en compte 
que nous sistemes de producció s’imposaven 
en d’altres indústries catalanes i espanyoles.826  
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.827   
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.828  

Això va ser possible perquè durant les últimes 
dues dècades Tarragona havia tingut un 
creixement demogràfic i industrial superior 
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al de Reus, que va significar la creació d’un 
mercat potencial més important.829 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 

Gràfic 32. Comparativa entre la producció anual de gas a la província i Gas Reusense entre 
l’any 1901 i el 1969.

829 LLa producció de gas a Tarragona, el 1960, va ser un 9% major que la de Reus. El 1961, Tarragona va produir 
1.830.750 m3, mentre que Reus 1.598.239 m3, un 13% menys. Ídem. Pàg. 42-43. El 1963, Tarragona va fabricar 
2.238.340 m3 i Reus 1,924.536 m3,però Tarragona tan sols va vendre 160.000 m3 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.

830 BUSQUETS I MOLAS, Esteve: El fanal de gas testimoni d’una època. 1842-1966. Pàg. 151 i Gas Tarraconense, 
SA 1953-1978. 25 anys de servei. Editat al 1978. Pàg. 9.

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 1948.830 

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 

Font: Realitzat 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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Gràfic 33. Comparativa de la producció diària de Gas Reusense respecte a Gas Tarraconense 
entre l’any 1958 i el 1969.

831 AHT: Memòries de Gas Reusense dels anys 1960 i 1961.

832  AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 12 de febrer i 25 de març de 1960. Pàg. 31 i 33.

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 piròlisi.831 

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.832 El butà va aparèixer com un 

Font: Extret de les Estadístiques del Sindicato Nacional de agua, gas y electricidad.
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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 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 
on 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.833  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 un 1.023.912 m3, gairebé la producció anual 
de gas de la fàbrica de Gas Reusense.834 En 
els anys següents es van donar increments 
interanuals de l’ordre del 100% o superiors.835 
La diferència de preu amb el gas ciutat era 
important, de manera que no és 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.836 

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.837 Es va 
generar una política per augmentar les vendes 
a través de noves altes dels dos productes i 

833   El poder calorífic del butà era superior al del gas: un m3 de butà posseïa unes 19.000 calories. Datos estadísticos 
técnicos de la industria del gas. Producción, distribución y consumo 1960. Publicat pel Sindicato Nacional de 
Agua, Gas y Electricidad. Pàg. 67.

834 Amb un equivalent de gas d’enllumenat de 4.250 calories, el butà venut a Espanya el 1934 va ser de 26.495 m3, 
mentre que el 1960 aquesta venda superà els 96 milions de m3. Des de l’any 1950 aquest increment va ser del 
62.845%. En tal sols un any, 1959-1960, la venda de butà es multiplicà per 4. Ídem. Pàg. 66-67.

835 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1961. Pàg. 2-13.

836 Una botella de butà tenia una capacitat per donar 36 m3 de gas de 19.000 calories que es convertien en un total 
684.000, mentre que 36 m3 gas ciutat subministrats, de 3.700 calories/m3, eren 133.200. La botella de butà costava 
130 pessetes l’any 1960, i un m3 de gas ciutat 3,10 pessetes. Per aconseguir les calories d’una botella de butà es 
necessitaven uns 185 m3 de gas ciutat, que al preu estipulat feia que s’haguessin d’invertir 573,5 pessetes.. 

837 El cost de l’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. Pàg. 31 i 33.
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838 «[…] 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 SA […]». AGR: Llibre d’actes, 1958-1969. Acta de 28 de desembre de 
1962. Pàg. 90.

839 Ídem. Actes de 23 de setembre de 1960, 22 de març i 11 d’agost de 1961. Pàg. 42, 52 i 59.

840 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1960. 

841 Per a la distribució del gas butà l’empresa adquirí una furgoneta Romeo – Diesel. AHT: Memòria de Gas 
Reusense de l’any 1961.

842 Es van vendre 1.283.041 m3 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.

843 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1960.

844 AGR: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1958-1969. Acta de 11 de març de 1960. Pàg. 33.

845 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1960 i Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1960.

846 AGR: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1958-1969.  Acta de 6 de maig de 1960. Pàg. 35.

es van crear serveis complementaris i bonifi-
cacions que els fessin més atractius.838 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.839 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.840 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.841  

Els beneficis de l’exercici de 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.842 Van 
ser de 265.237,45 pessetes, i es va repartir un 
dividend de 25 pessetes per acció.843  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 des 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 electricidad, que 
el va fixar en 3,07 pessetes/m3.844 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%.845 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.846 

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 s’hagués d’efectuar una 
inversió per adequar les infraestructures per tal 
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847 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1961.

848 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1961.

849 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.

de que fos efectiva, és a dir, l’empresa entrava 
en un bucle que semblava no tenir final:847 
«[...] 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 a 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 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 té 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%.848 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.

El repartiment de dividends seria d’un 4% 
del valor de l’acció, o el que és el mateix, 20 
pessetes per acció, perquè la resta dels beneficis 
es van dedicar a sufragar una part del pla de 
canvi de comptadors.849 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 
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Comptador de tipus humit i comptador Sigma tipus sec d’oli.851

850 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1962.

851 Cursillo sobre utilización del gas. Barcelona, abril de 1963. Figures 5 i 8.

852 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. 

853 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución y consumo 1961. Pàg. 6 i 19.

d’impulsió per tal d’incrementar la pressió del 
gas que es distribuïa.850  

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 molt similar al 

de Reus, mentre que El Vendrell el tenia força 
inferior.852 Amb l’augment oficial de les tarifes 
moltes indústries gasistes espanyoles no en van 
tenir prou, i va ser per això que van reclamar 
de nou a l’administració estatal un preu més 
alt que els permetés garantir la viabilitat 
de l’empresa. Totes les reclamacions es van 

canalitzar a través del Grupo de Fábricas de 
Gas Catalanas i que ara semblava defensar, 
davant del Ministeri d’Indústria, el Sindicato 
Nacional de Agua, Gas y Electricidad.853 

Dins de les seves possibilitats, Gas Reusense 
es va intentar adaptar als nous temps, i va 
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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.854 

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 a l’estació depuradora 
d’aigües.855 Aquesta col·laboració entre 
ambdues empreses no va fructificar.

854 AGR: Llibre d’actes, 1958-1969. Actes 20 d’octubre de 1961 i 5 de desembre de 1962. Pàg. 63 i 89.

855 Ídem. Actes de 5, 19 de maig i 25 d’agost de 1961. Pàg. 54-60.

Gràfic 34. Cost anual del personal en el període 1914-1963.

Font: Elaborat a partir de diverses fonts.
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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 d’1.875.000 pessetes, amb un 30% 
a càrrec del 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.856 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.857 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 societat en una 
autèntica carrera d’obstacles que, amb una 
rendibil itat poc convincent , va fer que 

856 Ídem. Acta de 18 d’abril de 1962. Pàg. 78.

857 Ídem. Acta de 19 de setembre de 1962. Pàg. 85.

858 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1962. Pàg. 9.

859 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. 

860 Els clients domèstics augmentaren en 217 nous abonats, però en el mercat comercial i industrial aquest any 
descendirien, respecte el 1961, en 32 abonats. Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1962. Pàg. 53.

861 L’any 1948 la producció va ser de 766.628 m3, mentre que l’any 1962 la producció va ser d’1.729.288 m3. AHT: 
Memòria de Gas Reusense de l’any 1957 i Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, 
distribución y consumo 1962.

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.858 

L e s  not íc ie s  mé s  pos i t ive s  per  a  l a 
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 —un 6%—; 
des de l ’any 1948 s’hav ien aconseguit 
1.100 abonats nous, un 45% més.859 Tot 
i  l ’augment considerable del s  cl ient s 
domèstics, es va produir un descens dels 
mercats comercial i industrial.860  Des del 
1948 la producció de gas s’havia incrementat 
en 1 milió de m3.861 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. 



9. L’últim trajecte: la fi de l’aventura d’una empresa energètica local (1955-1969)

–303–

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.862 L’empresa va 
considerar que les línees de producció de 
gas més adequades, tal com havia aplicat 
La Catalana de Gas y Electr ic idad  en 
algunes de les seves instal·lacions, eren a 
base del cracking catalític.863  

Segons Datos estadísticos técnicos de la 
industria del gas de 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 possibil itats empresarials.864  
Gas Tarraconense tenia unes perspectives 
econòmiques més importants perquè era 
una societat amb uns elements productius 
de primer ordre i un creixement demogràfic 
superior a l 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.865 

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  cent re  d i s t r ibu ïdor  del  Prat 
del Llobregat f ins el magatzem de Gas 
Reusense i amb les restr iccions d ’altes 
per a nous usuaris per part de Butano 
SA; tot es devia a un excés de consum.866 
Les dificultats del transport van fer que 
l’empresa adquirís un vehicle per efectuar 
els transports primaris a les delegacions de 
Barcelona i València.867 Tot i això, aquesta 
activitat, que tenia 2.198 abonats a principis 
de 1963 i més de 3.000 a mitjans del mateix 

862 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1962.

863 Trencament de les molècules d’un hidrocarbur per obtenir unes altres de menor pes. S’aplica tan sols a alguns 
hidrocarburs.

864 Reus tenia, el 1961, un preu de 2,99 pessetes/m3 , 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/m3. Datos estadísticos técnicos de la 
industria del gas. Producción, distribución y consumo 1961 y 1962.

865 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. Pàg. 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.

866 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Actes de 16 de maig, 19 de juliol i 28 de desembre de 1962. Pàg. 79, 82 i 90.

867 «[...] anomalías producidas en los transportes, primero desde la delegación de Butano SA 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.  
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868 AGR: Llibre d’actes, 1958-1969. Actes de 24 de gener i 7 de juny de 1963. Pàg. 91 i 100.

869  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 l’1,46% al quitrà. Datos estadísticos técnicos 
de la industria del gas. Producción, distribución y consumo 1962. Pàg. 40 i 41.

870   Acta de 26 de gener de 1962. Pàg.: 70.

871   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; és per això que aportem les dades del document de l’Impost sobre Societats. AHT: 
Memòria de Gas Reusense de l’any 1962.

872   Es va contractar com a director comercial de la agència de Butano SA a Carles Bach Voltas. AGR: Llibre d’actes, 
1958-1969. Acta de 8 de març de 1963. Pàg. 94.

873   Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución  y consumo 1962. Pàg. 11.

874   «[...] 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; acta de 10 de juliol de 1963. Pàg. 102.

any, va generar uns beneficis considerables 
encara que inferiors als desitjats.868 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.869 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.870 Entre 
els accionistes es van repartir 25 pessetes 
per acció.871 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,872 donat que 
el seu consum nacional havia augmentat un 
65,92% durant l’últim any.873   

L’eradicació d’un dels 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 gas a la ciutat.874  
Als costos de reparació del forn CGE calia 
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. 

El mateix 1963 s’aboleix, a la pràctica, 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 els inconvenients ressenyats 
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van 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 a matèria primera en la producció.875  
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.876 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 Niloga.877 
S’ha de contemplar el procés continuat 
d’expansió de la xarxa com un indicador de 
continuïtat en l’empresa creada l’any 1854. 
És 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.878  La previsió de creixement era 
optimista, perquè gairebé totes les edificacions 
que es construïen a Reus ja instal·laven el gas 
ciutat.879  

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 deficitària 
en producció d’energia, la qual cosa generava 
unes perspectives d’expansió òptimes. Cal 
recordar que dins d’aquest ordre de coses, 
el progrés i la participació de la indústria del 
gas en l’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 havien 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 

875   AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1963. 

876   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.

877 AHT: Memòria de Gas Reusense de l’any 1963.

878 «[...] 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.

879 AGR: Llibre d’actes, 1958-1969. Acta de 8 de febrer de 1963. Pàg. 92
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880 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1962. Pàg. 10. 

881 Derivat del petroli al igual que les naftes.

882 El poder calorífic es la quantitat de calor produït per la combustió complerta d’una unitat de massa o volum 
de gas.

883 BUSQUETS CRUSAT, Joan: Breu història d’una vida. 1902-1982. Pàg. 172.

884 AGR: Llibre d’actes, 1958-1969. Acta de 20 d’octubre de 1961. Pàg. 63.

tan sols quedava ser optimistes. La indústria 
estava sota mínims, però el canvi tecnològic, 
la nova política industrial que obrí, encara que 
de 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 estancat.880  

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 propà881 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.882  Segons el conseller delegat 
de Gas Reusense, Joan Busquets Crusat,883  
«[.. .] 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, doncs, 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.884 

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 
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venda de 52.169 m3. La producció de gas, conjun-
tament 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.885 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.886 Però el negoci del butà 
també presentava 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 interessos 887 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.888 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 SA per la segregació de 472 abonats de 
la comarca de Flix i Móra d’Ebre.889 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.890 

El negoci del butà, a pesar del seu apogeu, 
patia dificultats en el subministrament i en 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 SA 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 d’envasos i 
d’intercanvis de càrregues. Per contra, durant 
el gener de 1965 es va limitar a un camió diari 

885 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.

886 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 industria del gas, 1963. Pàg. 45-69; 
AGR: Llibre d’actes, 1953-1969. Volum II. Acta de 25 d’abril de 1964. Pàg. 14.

887 Ídem.

888 Enric Vallduví i Sardà, com agent a Reus de Gas Butano SA, 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. ACBC: Serveis Tècnics, 1958-1959.

889 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.

890 Ídem. Acta de 4 de desembre de 1964. Pàg. 126.
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891 Ídem. Acta de 8, 22 de gener i 5 de març de 1965. Pàg. 128, 129 i 131.

892 AGR: Llibre d’actes, 1958-1969. Acta de 2 d’abril de 1965. Pàg. 133.

893 El benefici del 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.

894 AGR: Llibre d’actes, 1958-1969. Acta de 23 d’abril de 1965. Pàg 133

la càrrega assignada a l’agència, la qual cosa va 
reduir a la meitat la capacitat de distribució i 
va generar les queixes dels usuaris de la zona 
de 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.891 

Malgrat l’increment de les vendes, els distri-
buïdors 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.892  
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. 

9.4. La intervenció de   
 Catalana de Gas y   
 Electricidad :  
 rescat i assimilació 
 dels actius de gas   
  (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 va 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 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, 
fet que era, d’altra banda, una actuació habitual 
en una empresa que feia dècades que enganyava 
el seu destí.893    

L’ajuntament de Reus també tenia certa 
preocupació pel futur de la fàbrica de gas. Gas 
Reusense va visitar l’alcalde de la ciutat, conjun-
tament amb el director general i el cap de la 
divisió tècnica de La Catalana de Gas, i el van 
informar de la col·laboració establerta entre 
les dues empreses, la qual estava encaminada 
a la consecució d’un subministrament de gas 
a la ciutat de nivell europeu.894 A través de 
l’entrevista realitzada al conseller delegat 
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pel Semanario de Reus el 1965, també es va 
donar a conèixer la situació de l’empresa i els 
problemes que l’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.895 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 aportar, 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 què estava aturada, no és una 
consideració objectiva. Les decisions tecnolò-
giques errònies preses en el si de l’empresa van 
tenir tanta 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 indústria del gas, el forn CGE ja resultava 
antiquat, antieconòmic i, a més, insuficient, va 
ser una manera 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.896 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 

895 OLIVÉ i SOLANES, Josep M.: Reus i el gas, 1855-1985. Pàg. 33-36.

896 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.
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les ciutats de Vic, de Manresa, de Manlleu i de 
Tortosa.897  

Joan Busquets, com a conseller delegat, era dels 
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 seu 
potencial tècnic i econòmic, resultava una 
garantia de qualitat i eficiència de subminis-
trament per a l’expansió que es preveia a Reus. 
Com a prova de l’interès d’aquesta cooperació 
calia esmentar que gràcies a l ’empresa 
barcelonina diverses fàbriques que estaven a 
punt de desaparèixer havien pogut resoldre el 
problema de la seva supervivència.898  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 

897 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.

898 Dènia, Cartagena, San Fernando, Puerto de Santa Maria, La Corunya, Granada, Xerès de la Frontera, Alacant, 
Calella i Arenys de Mar ja havien desaparegut. OLIVÉ I SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985. Pàg. 
36.

899 OLIVÉ i SOLANES, Josep M.: Reus i el gas 1855-1985 Pàg. 36-37.

900 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.

901 BUSQUETS CRUSAT, Joan: Breu història d’una vida. 1902-1982. Pàg. 172. 

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’alcaldia 
de Reus es van 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 important empresa.899 

El projecte del canvi del sistema de producció 
comportava el 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 
la indústria, 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.900 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 dels terrenys de la fàbrica permetia 
construir una nova i moderna instal·lació 
productora de gas que rebaixaria els costos de 
fabricació; i, a més, si s’allunyava la fàbrica del 
centre de la ciutat s’evitava la contaminació.901  
Amb aquesta finalitat és 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 
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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 industries 
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 
l’increment en un 25% del 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.902

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’ juntament 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.903 Aquests moviments socials 
no feien cap bé a la possibilitat que inversors 

902 «[...] 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.

903 «[...] 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 seva intenció, reiterada en una intensa campanya 
periodística [...]». Ídem. Pàg. 175.
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904 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 6 de maig de 1964. Pàg. 116.

905 Ídem. 23 d’abril de 1965. Pàg. 134.

906 «[...]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.  

907 «[...] 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 l’ 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 d’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.

908 “«[...] 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.  
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 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.

privats aportessin capital per tal de rescatar 
a la societat reusenca del col·lapse econòmic 
i tecnològic. Davant d’aquestes notícies i 
mirant el què 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 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.904 

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.905 Sense cap opció vàlida, 
el més racional era trucar a la porta de La 
Catalana de Gas.906

Les negociacions entre Gas Reusense i el 
director i el president de La Catalana, Pere 
Duran i Farrell,907  van arribar a l’acord de fer 
una memòria, prèvia a la presa 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,908 malgrat 
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la carta 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.909 
I 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 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.910  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 de 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.911  L’empresa va catalogar en negatiu l’exercici 
del 1964 i es va destacar principalment l’enorme 

909 «[…] 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 entrevi sta celebrada hoy, los abajo f irmantes , tanto en 
nombre propio como en nombre y representac ión de nuestros familiares , poseedores entre todos 
de la inmensa mayoría de las acc iones de Gas Reusense SA, autorizamos a Vd. 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 obl igarán a dejar l ibres ,  a di spos i c ión 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.  
Autor izamos igua lmente a Vd . para que f i r me los  doc umentos que sean prec i sos  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.  
F i r m a n :  S a l va d o r  S a l va d ó  S a l va d ó ,  R a m ó n V i l e l l a  Ma c aya ,  Ja i m e  G i l a be r t  Pa d re ny , 
Antonio Aluja Pons, Juan Vilella Macaya y Francisca Gilabert Bages […]».   
Ídem. Pàg. 177.

910 AGR: Llibre d’Actes, 1958-1969. Acta de 26 de maig de 1964. Pàg.: 117.

911 Ídem. Actes de 6 de juny i 27 d’octubre de 1964. Pàg. 118 i 124.
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912 Ídem. Acta de 23 d’abril de 1965. Pàg. 134.

913 Les condicions bàsiques que s’estipularen per la venda afectaven el 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.

914 Ídem. Actes de 4 de juliol, 6 d’agost de 1965 i 20 de maig de 1966. Pàg. 138, 139 i 150.

915 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.

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.912 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 d’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 mínim 
de 500.000 pessetes i una permanència màxima 
de dos anys després de la venda.913  

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.914 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 conside-
rables 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.915 Per culpa 
dels resultats econòmics dels últims anys, 
de la hipoteca que representava una fàbrica 
obsoleta i de la necessitat de crear-ne 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. És per això que el consell 
d’administració va decidir la venda de les seves 
accions a La Catalana de Gas y Electricidad, 
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916 Ídem. Acta de 2 de març de 1966. Pàgs. 145-147.

917 Ídem. Acta de 30 de juny de 1966. Pàgs. 151-153.

918 Ídem. Actes de 5 i 21 de maig de 1965. Pàg. 35.

919 Ídem. Acta de 6 de juliol de 1966. Pàg. 154-155.

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 un 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.916 En 
aquesta 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 va 
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, com a vicepresident a Joan Busquets 
i Crusat, i com a secretari el barceloní Jaume 
Rios i Camarasa.917  

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 del 
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 de 
l’activitat de distribució de butà, per tal de 
saber si era necessària la construcció d’un 
nou magatzem.918 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.919 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 
hauria de ser de 25.000 m3 de gas no tòxic, 
comptant amb un element de reserva. Quant 
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 



–316–

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.920 

Quant 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 es 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 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.921 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.922

Es pot afirmar que els treballadors amb els seus 
salaris baixos havien contribuït a la supervi-
vència de Gas Reusense, sense menystenir el 
paper dels accionistes que dirigien l’empresa 
i 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.923

Al mateix temps que es tractava la situació del 
personal de l’empresa, es volien 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’època.924 

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 

920 «[...] Por lo que se refiere a la actividad del butano explica que los estudios realizados demuestran que produce un 
beneficio bruto de 84.000 pesetas, del que deberían 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.

921 Ídem.

922  Ídem. Actes de 30 d’agost de 1966 i 26 de gener de 1967. Pàg. 157, 158 i 162.

923  Ídem.

924  Ídem. Acta de 26 de gener de 1967. Pàg. 162. 
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qual cosa s’havia d’entrevistar amb ambdós 
alcaldes. 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 subminis-
trament de gas a la 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.925 

La venda de les accions de Gas Reusense va 
ser progressiva després de l’adquisició, l’any 
1966, del 72,8% del total de les seves accions 
per part de La Catalana de Gas.926 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 després 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).927  
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.928 L’acció comercial més important 
celebrada el 1966 va ser la participació, amb 
un estand, a la Fira de Mostres de Reus, on es 
van repartir fullets publicitaris preparats per 
donar a conèixer els 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 en les instal·lacions 
com en el servei.929  

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 els dos empleats que tenia cedits 
La Catalana i que, segons l’empresa, amb tant 
èxit havien iniciat el treball de reparacions, 

925 Ídem. Actes de 7 i 30 de setembre de 1966, 26 de gener de 1967. Pàg. 158-162.

926 AHFGNF: Memòria balanç de Gas Reusense de l’exercici 1966. Presentada a la Junta General Ordinària de Srs. 
Accionistes el 7 de juny de 1967. 

927 BUSQUETS CRUSAT, Joan: Breu història d’una vida. 1902-1982. Pàg. 180.

928 AGR: Llibre inventaris, 1950-1969.

929 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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Fotos de l’estand de Gas Reusense a l’Expo-Reus el 1969.

930 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.

931 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución y consumo. Sindicato Nacional de Agua, 
Gas y Electricidad, 1967.

932 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, 1855-1985. Pàg. 38.

connexions, arranjaments de cuines, etc., fruit 
del qual va ser la captació d’abonats que havien 
deixat de consumir gas amb anterioritat i 
sobretot 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 
de gas. Dins d’aquest moviment comercial 
es va presentar un anàlisi de la situació que 
determinava que existien uns 1.500 possibles 
clients, els quals com que ja tenien xarxa 
davant dels seus habitatges, amb poca inversió 
es podrien convertir en consumidors, només 
amb la dedicació per abonat de 300 ò 400 
pessetes per a cada instal·lació interior.930 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 subminis-
trament de gas en quant al consum net per 
abonat i segons els usos.931    

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.932 La importància de Gas 
Reusense com empresa productora de gas 
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havia minvat en el temps en detriment d’altres 
ciutats com la veïna Tarragona, que gairebé 
duplicava 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, 
quant al volum de producció.933 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 86 treballadors i es trobava lluny 
de les províncies més habitades d’Espanya, 
però per sobre de les similars en quant 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 més de 
1.000 treballadors.934 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 eren de més de 58 milions 

933 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 ara 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.

934 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1967. Pàg. 52 i 59; Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 
1968. Pàg. 64.

935 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. AHFGNF: Memòria Balanç de Catalana 
de Gas de l’exercici 1966 i AHT: Balanç de Gas Reusense de l’any 1962.

936 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. 

de pessetes, mentre que a Gas Reusense aquest 
benefici era de 480.526 pessetes.935 Com passa 
quasi sempre a la vida, el peix gran es menjà 
el 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 
connexions als abonats i l’atenció als abonats 
degut a 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 el 
descens de clients abans esmentat. El personal 
de plantilla de Gas Reusense, inclosos els 
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.936  
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937 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.

938 L’exercici del 1967 finalitzà amb 3.846 abonats. Ídem. Acta de 27 de gener de 1968. Pàg. 175.

939 AGR: Llibre d’actes, 1953-1969. Volum II. Acta de 26 d’abril de 1968. Pàgs. 32-33.

940 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.

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 subminis-
trament 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 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 l’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 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 4.200 kcal/m3 com a resultat del 
funcionament del gasogen de naftes.937  

El consum de gas ciutat va descendir inevita-
blement, respecte a l ’any 1966, perquè 
l’augment del poder calorífic del gas s’havia 
elevat en un 11%, i l’increment dels abonats 

un moderat 4%.938 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 de 
la 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.939 

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.940 Durant aquest exercici 
es va iniciar la construcció de la nova fàbrica 
d’aire propanat a la partida Rojals, al camí 
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941 OLIVÉ i SOLANES, Josep M.: Reus i el gas, 1855-1985. Pàg. 37. Gas Reusense encara tenia la concessió de la distribució 
de butà.

942 Les 5 fàbriques eren Barcelona, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Reus i Sevilla. Datos estadísticos técnicos de la industria 
del gas, 1967. Pàg. 15.

943 Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1968. Pàg. 45.

944 ACBC: Foment. Registre de llicències d’obres, 1969. Expedient 138. Gas Reusense. Expedient Tècnic: Informe planta 
aire-propà.

945 «[...] 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, SA [...]». AHFGNF: Memòria Balanç de Catalana 
de Gas de l’exercici 1969. Pàg.: 24.

946 AGR: Llibre d’actes, 1958-1969. Acta de 7 de febrer de 1969. Pàg. 188-192.

del Burgaret.941 Va ser la 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.942  

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 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 que era necessària la concen-
tració de les diverses fàbriques sota una sola 
empresa forta.943  

L’any 1969 va començar la fabricació d’aire 
propanat en la planta creada, sota la supervisió 
tècnica de La Catalana, a les afores de la ciutat, 
però que en realitat ja era de la seva propietat.944 
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 
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.945 L’acord que 
va crear les bases del traspàs dels actius es 
va signar el 7 de febrer,946 i va determinar 
que per portar a terme la construcció de la 
nova fàbrica Gas Reusense havia necessitat 
l’ajuda financera de La Catalana de 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 
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947 Treballador de Gas Natural a Reus.

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 de Gas Reusense, unànimement va 
decidir cedir i transferir la concessió adminis-
trativa, 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’Indústria, 
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 a 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.  

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 

Planta d’aire propanat, construïda l’any 1969. Foto cedida per Jaume Miró Gispert.947
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competent autorització o concessió adminis-
trativa 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 
a 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.

El 9 d’abril de 1969 es van atorgar les autorit-
zacions 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 deficient tot i els treballs que s’havien 
efectuat.948 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 adminis-
trativa 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 subminis-
trament. Es va fixar la data del traspàs el dia 17 
de desembre.949     

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.950 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 havia significat 
el pla de creixement més important de l’empresa 
gasista des del final de la Guerra Civil, i va 
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.951  
Quant 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 de Pius XII (de les Oques). El 
gener de 1970 s’havien incorporat 20 empleats: 3 
tècnics, 5 administratius, 4 subalterns, 5 profes-
sionals d’ofici, 2 aprenents i una dona de la 
neteja.952 En aquest procés, alguns treballadors de 
Gas Reusense no van passar a la nova companyia 
perquè es van jubilar. 

948 Ídem. Acta de 8 de maig de 1969. Pàgs. 195-196.

949 Ídem. Acta de 27 de novembre de 1969. Pàg. 201.

950 Ídem. Acta de 19 de juny de 1969. Pàg. 197.

951 AHFGNF: Memòria Balanç de Catalana de Gas de l’exercici 1969. Pàg. 19 i 24.

952 AHFGNF: Libro de matrícula del personal de Catalana de Gas en Reus. Ministeri de Treball, Seguretat Social. 
Tarragona, 17 de gener de 1970. 
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Quadre 18. Personal de Gas Reusense que es va incorporar a La Catalana de Gas y Electricidad l’any 1970.
  

 1  Anglès Bessó Josep 1934 Albarca Tarragona Contramestre

 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 Antoni 1951 Saragossa Saragossa Aprenent professional ofici

 5 Cortezón Carneiro Lluís Miguel 1952 Madrid Madrid Aprenent professional ofici

 6 Esquinas Hidalgo Andreu 1927 Fuenteovejuna Còrdova Oficial 2a professional ofici

 7 Esteban Borràs Ramon 1918 Reus Tarragona Lector

 8 Farré  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 departamnet

 18 Vall Boqueres Bartolomé 1912 Reus Tarragona Subcap de secció

 19 Victorero Barriuso Indaleci 1908 Santander Santander Oficial 2a

 20 Rolduà Càmara Josep Maria 1954 Barcelona Barcelona Delineant 2a

Núm. 
de

Matrícula

Primer 
cognom

Segon
cognom

Any de
naixement

Lloc de
naixementNom Província

Categoria
 professional
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En la junta extraordinària d’accionistes celebrada 
el 29 de desembre del 1969, s’acordà traslladar el 
domicili social,953 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 
terrenys, els edificis i els elements de producció 
de l’antiga fàbrica.954 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’uns 1.500 habitatges al barri Gaudí i en el fet 
que Reus ja comptava amb 60.000 habitants.955

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 en què el creixement de la producció 
de gas a Espanya s’havia multiplicat per 3,75 
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, l’activitat productora de 
gas a Reus va canviar de mans i va començar 
una nova etapa on el 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.956  
La producció de Gas Reusense va augmentar 
des de l’any 1950 al 1969, els últims anys de 

953 Des de la Rambla d’Aragó, 1 al raval de Martí Folguera, 15. Registre Mercantil. Gas Reusense. Full núm. 85. Reus, 29 
de desembre de 1969.

954  «[...] 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.

955 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.

956 A l’any 1945 s’havia aconseguit tornar als nivells de producció de gas d’abans de la Guerra Civil, uns 189 
milions de m3 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.
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Quadre 19. Producció anual de Gas Reusense, 1950-1969.

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 a Gas 
Reusense, i cal considerat el fet que des de l’any 
1966 el poder calorífic del gas va augmentar un 
11%, la qual cosa no queda reflectit en el quadre 
següent al tractar-se de dades absolutes.957 

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 

 Any Producció gas m3 Índex promig

 1950 1.191.420 78,30%

 1951 1.173.325 77,11%

 1952 1.128.504 74,16%

 1953 1.130.289 74,28%

 1954 1.198.358 78,75%

 1955 1.148.779 75,49%

 1956 1.200.784 78,91%

 1957 1.431.196 94,05%

 1958 1.556.137 102,26%

 1959 1.431.391 94,07%

 1960 1.512.752 99,41%

 1961 1.598.538 105,05%

 1962 1.729.288 113,64%

 1963 1.924.536 126,47%

 1964 1.192.822 125,70%

 1965 1.901.107 124,93%

 1966 1.444.814 94,95%

 1967 1.618.032 106,33%

 1968 1.885.000 123,87%

 1969 2.317.000 152,26%

 Promig període 1.521.704 100,00% 

957 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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gas i ciutats espanyoles:958 «[...] 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 esta 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 circun-
valación, en plena vigencia actualmente, aparejó 
su iluminación a gas, y 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 [...]».

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 l’esperit de superació d’uns accionistes locals 
que van veure en una nova tecnologia energètica 
un futur millor per la ciutat de Reus. Durant 
el convuls segle XX, amb molt d'esforç es 
va poder mantenir a Reus un servei de gas 
canalitzat de qualitat, malgrat que hauria de 
veure com la empresa gasista 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.959 

      

959 La nova fabrica de gas d’aire propanat va ser 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 ser absorbida 
per 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, SA 1953-1978. 25 anys de servei. 
Editat al 1978. Pàg. 6.

958 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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Les 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, se sintetitzen en els punts 
següents:

 1. L’aparició del gas com a indústria a 
Espanya és una conseqüència del procés 
d’industrialització del segle XIX, tant amb 
el resultat de les innovacions que va aportar 
el desenvolupament tecnològic com amb la 
demanda que la societat va fer d’aquestes 
innovacions. A Catalunya va arribar l’any 
1840, amb un retard de trenta anys respecte 
de la indústria de gas anglesa i de quinze 
respecte la d’Alemanya i la de França. 
L’enllumenat públic de gas va ser la primera 
aplicació generalitzada d’aquesta indústria 
i va actuar com un factor de modificació 
urbana i de comportament social. A més, 
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 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 
de ritmes econòmics entre 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.

10. Conclusió.

 2. 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 ser present d’una 
forma manifesta. Però una part de la classe 
benestant de la societat barcelonina també 
es va involucrar en la indústria del gas. 
L’any 1854 neix Gas Reusense, per una 
banda com una aportació dels capitalistes  
i industrials de la ciutat de Reus, i per una 
altra com un reflex de les seves aspiracions, 
que li va donar modernitat i va introduir 
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 a la 
seva desaparició quan, en molts moments, 
la situació crítica de l’empresa així ho va 
aconsellar. La burgesia reusenca va copiar 
les actuacions de la barcelonina i es va 
convertir en l’accionista més important 
de l’empresa gasista. Gas Reusense també 
va ser el símbol del pacte entre els capita-
listes de caire comercial i industrial i 
l’ajuntament de Reus, que va actuar com a 
promotor; hem de tenir present que alguns 
membres del consistori van formar part de 
l’accionariat de l’empresa. Gas Reusense va 
ésser una empresa constituïda eminentment 
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per capital local. Una característica bàsica 
d’aquests accionistes 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 depenia de 
la demanda energètica ciutadana, però 
la creença en les possibilitats del gas va 
reafirmar, a mitjans del segle XIX, les 
pretensions dels capitalistes locals d’obtenir 
beneficis econòmics.

 3. Gas Reusense va ser l’exemple d’un 
model d’empresa que es va convertir en el 
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 i 
l’ajuntament de Reus es van marcar l’objectiu 
de construir una fàbrica de gas que millorés 
l’aspecte intern de la ciutat. La convivència 
entre la burgesia i el consistori municipal 
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 atorgar a Gas 
Reusense el privilegi absolutament exclusiu 
de canalització durant trenta anys, i que a 
través de l’enllumenat públic li va facilitar 
la possibilitat d’establir la infraestructura 
de distribució de gas al municipi. Sense 
aquesta exclusivitat no es podia garantir 
la viabilitat futura de l’empresa. El gas 
va ser la única energia que va permetre 
l’enllumenat modern de la ciutat durant la 
segona meitat del segle 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 
protecció 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. 

 4. 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, en un primer 
moment, van afectar al negoci energètic els 
successos interns a l’Estat espanyol degut 
a l’aplicació de polítiques industrials de 
caire més liberal o proteccionista. A pesar 
d’aquests condicionaments inicials, les 
perspectives generades per l’enllumenat 
públic a gas eren esperançadores. Però el 
futur del negoci no estava garantit, perquè 
no se sabia quin era el resultat de l’equació 
amb les dues incògnites següents: la capacitat 
de generar beneficis d’una alta inversió de 
capitals en un nou producte i la rendibilitat 
de la producció quan no es tenia el control 
sobre la tecnologia i el preu de les matèries 
primeres. Amb tot, existia el coneixement 
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dels resultats econòmics obtinguts a 
Barcelona per les indústries gasistes des de 
l’any 1843. L’èxit o fracàs de la iniciativa 
també estava subordinat a l’evolució de la 
demanda energètica ciutadana i a l’interès 
de la població pel primer servei públic 
urbà que es podia subministrar de manera 
individual a particulars. En aquells primers 
moments, la consolidació de l’enllumenat 
públic de gas com a consum prioritari va 
alleugerir els riscos econòmics a curt i mitjà 
termini i va garantir el desenvolupament de 
les estructures. L’inici de l’activitat de Gas 
Reusense va ser prometedor i va aconseguir 
uns bons resultats econòmics. Els beneficis 
van tenir una tendència a l’alça en base a la 
concessió municipal i l’augment del consum 
de gas. Però amb tot, una característica 
bàsica de la majoria de la indústria gasista 
espanyola durant el segle XIX va ser que no 
va generar els beneficis suficients per poder 
ampliar els horitzons del negoci a altres 
ciutats.  

 5. 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. Es va produir 
una estabilitat monòtona i preocupant 
perquè la fàbrica de gas no generava per 
als accionistes excedents gaire importants, 
ni tan sols durant el període d’activitat 
elèctrica. Es va produir un estancament 
crònic dels beneficis empresarials. 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. Amb una concepció d’empresa 
del segle XXI, la societat Gas Reusense, 

com la majoria d’indústries gasistes estatals, 
amb una generació tan feble de beneficis 
hagués estat, en pocs anys, eliminada o 
absorbida. La Guerra Civil espanyola va 
debilitar les infraestructures de la indústria 
del gas. Acabada la guerra, la situació no va 
millorar d’immediat com s’havia esperat. En 
aquest període postbèl·lic, els beneficis van 
baixar per sota del nivell de l’any 1935, entre 
altres motius degut al segon cicle de gran 
escassetat de l’hulla, la qual depenia de la 
política autàrquica del règim 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 de 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. 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 de la política de concen-
tració d’empreses, que si es va donar en la 
indústria elèctrica amb la participació de 
capitals estrangers. A més, el crònic deute 
municipal sobre el consum de l’enllumenat 
públic va ser un llast per a les possibilitats 
de creixement.

 6. A finals del segle XIX es va afegir un 
altre element tecnològic que va canviar el 
panorama energètic de les ciutats. La irrupció 
de l’electricitat com una nova energia va 
significar per al gas l’inici de la lluita pels 
mateixos mercats, tant pel de l’enllumenat 
públic com pel consum particular. Des de 
l’any 1879, en seguir els suggestius passos 



10. Conclusió

–331–

de les experiències barcelonines, la ciutat 
de Reus va poder contemplar, en unes 
demostracions molt concretes i de petit abast, 
la llum elèctrica. A partir d’aquest moment, 
les propostes per establir l’electricitat a la 
ciutat com una energia estable i de futur van 
sovintejar, però no va ser fins l’any 1898 que 
els projectes elèctrics es van fer realitat amb 
la creació de dues empreses productores i 
subministradores: Gas Reusense, que va 
seguir l’exemple de l’empresa barcelonina La 
Catalana de Gas, i l’empresa Lautille y Coca 
de Sant Sebastià, poc després convertida en 
l'Electra Reusense. Aquestes dues empreses 
van ésser competidores en el mercat elèctric 
per raons contraposades, però amb un 
mateix objectiu. Gas Reusense no desitjava 
perdre el control energètic que gaudia a la 
ciutat des de gairebé mig segle i l'Electra 
Reusense volia arrabassar-li al gas tot el 
potencial energètic que pogués. L’any 1898 
l’ajuntament de Reus va aprovar els projectes 
de producció i de distribució elèctrica de les 
dues empreses. L’any 1899, com a resultat 
d’una primera concessió, Gas Reusense ja 
subministrava electricitat a una part de la 
ciutat. Aquest mateix any, l’empresa Lautille 
y Coca va fer el mateix als carrers que se li 
van assignar en una segona concessió. 

 7. Gas Reusense va haver de dedicar una 
gran part dels seus recursos, fins i tot 
una ampliació de capital l’any 1901, per 
a la construcció de la planta productora 
d’electricitat , la qual cosa va l imitar 
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. Tal com havia passat en altres 
ciutats europees, la percepció que l’energia 
elèctrica tenia un futur important en 

l’enllumenat públic, en les llars i en la indústria 
convidava a participar en aquest nou negoci. 
Gas Reusense volia aglutinar, produir i 
vendre tota l’energia que podia consumir 
un habitatge modern. La creació de tota la 
infraestructura elèctrica necessària per a la 
producció i la distribució va representar una 
inversió desmesurada en una tecnologia que 
molt aviat va quedar obsoleta i que depenia 
d’una matèria primera força cara, el carbó. 
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, que 
la va obligar a rebaixar les tarifes elèctriques 
fins a nivells poc sostenibles. Degut a 
aquestes circumstàncies el negoci elèctric 
de Gas Reusense va ser una experiència 
curta, perquè l ’any 1912 es va desfer 
d’aquest negoci i va vendre els seus actius 
a la societat Energía Eléctrica de Cataluña. 
Aquest mateix any, Riegos y Fuerza del 
Ebro SA va adquirir l’empresa competidora, 
l'Electra Reusense, i un any després a la 
mateixa Energía Eléctrica de Cataluña. 
En només quinze anys, les fàbriques de 
producció d’electricitat locals van passar a 
mans de la gran empresa elèctrica Riegos 
y Fuerza del Ebro SA —La Canadenca—, 
que va concentrar la producció i els mercats 
elèctrics a Catalunya. Tan sols es van poder 
resistir a aquesta concentració d’empreses 
elèctriques aquelles empreses que tenien 
un alt potencial de consumidors o un gran 
mercat energètic com Barcelona.

 8. Després de la primera fase d’implantació, 
el desenvolupament de l’electricitat com 
energia va tenir un ritme diferent del gas, 
perquè a partir de la làmpada d’Edison es va 
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introduir amb rapidesa al mercat domèstic i 
a 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 petites 
ciutats i les comunitats rurals, però que en el 
cas de les zones urbanes més importants no 
és correcta, perquè durant gairebé 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, sol 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 
pública com el de gas acetilè, el dels gasogens 
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’hi hauria d’afegir el gas 
com l’element de transició entre ambdues 
revolucions, donat que hi va participar en 
els seus inicis i que va ser la indústria del gas 
el primer sector industrial que va necessitar 
d’una concentració important de capitals. 
Aquest estat intermedi va durar mig segle, 
i per tant cal considerar la indústria del gas 
en la seva justa mesura, sense obviar-la en les 
generalitzacions que de vegades es fan sobre 
la història de l’energia. 

  9. Poc temps després de la venda de la 
central elèctrica, Gas Reusense, que va 
seguir només amb la producció i comercia-
lització de gas, es va tenir que enfrontar a 
les conseqüències de la I Guerra Mundial. 
El conflicte va provocar la primera gran 
crisi carbonífera que va patir la indústria 
del gas, i va repercutir de forma directa en 
l’empresa reusenca. Va ser una crisi general 
del sector per culpa de la carestia de matèries 

primeres de qualitat i de l’elevat, poc abans 
inimaginable, preu al que va arribar tant 
l’hulla estrangera com també el carbó —de 
menor qualita— nacional. Aquesta situació 
va comportar el descens de la producció 
de gas i una contracció de la demanda 
energètica com a conseqüència directa 
de l’alça inevitable del preu del gas. Per 
primera vegada, després de seixanta anys, 
Gas Reusense va anotar pèrdues en els seus 
balanços econòmics (1917-1919). També, la 
guerra va ocasionar, entre el 1914 i el 1920, 
el tancament del 20% de les 70 fàbriques 
de gas espanyoles que hi havia en actiu a 
l’inici del conflicte bèl·lic. Aquest procés 
crític va tocar fons l’any 1926, quan tan sols 
funcionaven 42 empreses gasistes a l’Estat, 
és a dir, que el 40% de les fàbriques existents 
l’any 1914 algunes d’elles, temporalment, 
havien acabat la seva producció. A la 
província de Tarragona en aquest període 
van interrompre el subministrament quatre 
de les sis empreses existents, i només van 
quedar en funcionament les fàbriques de 
Reus i de El Vendrell. Malgrat les pèrdues 
que va tenir Gas Reusense, es va poder salvar 
de la fallida gràcies a una implantació sòlida 
a la ciutat, unes estructures econòmiques 
i tecnològiques eficients i a un mercat 
energètic amb un considerable potencial. A 
partir del 1920 Gas Reusense, com d’altres 
indústries gasistes, va iniciar d’una manera 
lenta el procés de recuperació del sotrac 
econòmic que havia ocasionat la gran guerra. 
Va necessitar gairebé una dècada per tornar als 
beneficis empresarials d’abans del conflicte. 
Fins a principis de la Guerra Civil espanyola  
els exercicis econòmics de l’empresa van ésser 
positius, però es van situar en el mateix nivell 
monòton d’abans del conflicte, encara que 
van permetre plantejar, l’any 1934, una nova 
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innovació tecnològica a la fàbrica de gas: la 
construcció dels forns verticals del sistema 
Glover-West de Manchester.

 10. 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 van centrar els 
seus esforços en convertir la seva energia en 
la d’ús comú a les llars. En línies generals, el 
gas va mostrar un rendiment més important 
en els usos de l’energia tèrmica —cocció, 
escalfador d’aigua, planxes, estufes...—, i 
l’electricitat, en l’enllumenat particular. 
Però la competència entre les dues energies 
va ser àrdua, perquè amb l’aparició de noves 
aplicacions elèctriques, l’electricitat va voler 
desplaçar l’espai tèrmic del gas a les llars. 
Gas Reusense va haver de crear polítiques 
per fomentar el consum de gas, en especial 
entre els consumidors més importants. Era 
lògic i necessari aconseguir augmentar el 
consum i el nombre d’abonats domèstics, 
perquè era el mercat qui sustentava la 
indústria del gas a Espanya. Cal tenir 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 
només tenia una incidència del 15%, i la 
resta es repartia entre el petit percentatge 
del consum del mercat industrial i el consum 
propi de les diverses fàbriques de gas. L’any 
1947 aquests índexs encara van mostrar 
una tendència a l’augment del consum 
domèstic i industrial, amb el 65% i el 17% 
respectivament. L’enllumenat públic, motiu 
principal de la creació de les empreses de gas, 
ja només representava el 2% del consum del 
gas produït. 

 11. Des de l’inici del segle XX fins al final 
de la Guerra Civil els moviments socials 

i obrers van afectar directament el món 
industrial. Gas Reusense, des d’una postura 
més conservadora que les presentades 
pels moviments socialistes i anarquistes, 
també va participar en la lluita obrera per 
millorar les condicions de treball i es va 
veure immersa en les conseqüències revolu-
cionàries que va provocar el conflicte bèl·lic 
de 1936. Els treballadors de l’empresa ho 
van patir de forma directa, donat 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 només 
eren 43. El període de la Guerra Civil va 
comportar canvis en els òrgans de decisió 
de Gas Reusense, perquè primer els va 
ocupar el Comitè Antifeixista local, poc 
després el consell municipal i l’any 1937 la 
fàbrica va passar a formar part de Serveis 
de Gas Unificats de Catalunya, que depenia 
directament de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest fet va significar la primera concen-
tració 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.

 La guerra també va truncar els treballs 
realitzats per Gas Reusense per consolidar-
se com una empresa energètica líder en 
el mercat domèstic, perquè va portar a la 
societat en general a un règim de subsis-
tència 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 crisi que va minvar en profunditat les 
capacitats d’accés a l’energia dels habitants 
de la ciutat. Aquesta crisi energètica i social 
va provocar que dels 3.800 abonats que tenia 
Gas Reusense l’any 1936, en passés a tenir 
només 2.850 l’any 1941.
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 12. 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 crisi de subministrament, més llarga 
i més dura que la generada per la I Guerra 
Mundial. L’any 1942 aquesta crisi va obligar 
a l’empresa reusenca a deturar la producció 
de gas i llogar la fàbrica a Carbones del Cadí 
per tal que no restés inactiva i evitar-ne 
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 productius de la fàbrica.

 Quan, l’any 1947, la producció de la fàbrica 
i el subministrament de gas va tornar a 
mans de Gas Reusense, els beneficis van 
experimentar un augment durant els anys 
següents, però amb una sèrie de fluctuacions 
emmarcades en un tram que comprenia les 
cent i dues-centes mil pessetes, tot marcant 
un perfil de dents de serra; la qual cosa ens 
indica un període incert com a conseqüència 
d’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 un 45% més elevats que els beneficis 
de l’exercici del 1880. El benefici obtingut 
l’any 1954 per m3 de gas fabricat era de 0,10 

pessetes, molt inferior al de l’any 1880, que 
va ésser de 0,27 pessetes, amb una producció 
quatre vegades menor. Aquestes dades 
són una mostra de perquè es va generar 
un desinterès per la inversió de capitals 
en la indústria del gas. Pràcticament, cap 
industrial va voler assumir el 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. Aquest 
desinterès per la fàbrica de gas de Reus va 
ser un tret característic de tota la indústria 
gasista espanyola com a conseqüència de 
la seva regressió econòmica i tecnològica. 
Tan sols l’industrial reusenc Joan Busquets 
Crusat, a partir del anys 60, es va posar al 
front de l’empresa gasista per tal d’evitar-ne 
la seva desaparició.

 13. La recuperació d’abonats va ser lenta i 
derivada, per una banda, de la recuperació 
d’alguns clients que ja ho havien estat amb 
anterioritat, i per l’altra, 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 una ciutat 
que havia quedat estancada, a principis de 
segle, tant en l’aspecte demogràfic com en 
l’econòmic i que es trobava lluny de les 
ciutats de l’àrea d’influència de Barcelona. 
Però el que preocupava a Gas Reusense era 
que la proporció de clients de gas entre la 
població no creixia. Fins l’any 1962, Gas 
Reusense no va aconseguir recuperar els 
mateixos abonats que tenia l ’any 1935.  
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Els problemes de la indústria del gas derivats 
de l'autarquia van comportar un augment 
extraordinari del preu del carbó, que es va 
repercutir parcialment en les tarifes i una 
carestia de vida que allunyava als clients 
potencials d'aquesta l'energia. La situació 
va quedar reflectida en un estancament 
empresarial. Així, en aquest període, entre 
1941 i 1969, l’augment d’abonats va ser 
de 1.144 clients nous, molt per sota de la 
proporció del creixement poblacional de 
la ciutat. D  es 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 a opció energètica estava plenament 
consolidada l’any 1969.

 14. L’any 1960, la irrupció del butà al 
mercat energètic de Reus va significar que 
el gas canalitzat es trobés amb un altre 
competidor. El butà va perjudicar més la 
política de penetració del gas en el mercat 
domèstic, perquè va ser una energia subven-
cionada per l’Estat, que tenia un preu per 
unitat energètica més baix que el gas ciutat. 
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 com havia passat mig segle 
abans amb l’electricitat, els guanys generats 
no van ser suficients, de manera que l’èxit 
del butà com a producte energètic no es va 

traslladar al compte de resultats. 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 de carbó a les cuines de gas, i del braser a 
l’estufa. L’aspecte que més va incidir a l’hora 
de poder competir amb el butà va ésser 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 les vendes.

 15. La política industrial espanyola de 
postguerra va discriminar la indústria del 
gas catalana, que va veure com les seves 
quotes de carbó eren 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. 
En les tres dècades posteriors 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. La perllongada 
situació d’un preu insuficient de venda 
del gas i del nombre reduït d’abonats van 
fer que Gas Reusense no pogués donar el 
salt tecnològic que s’esqueia als anys 60 
del segle XX. Els errors comesos en els 
sistemes de producció elegits a partir de 
1935, els forns Glover-West i el forn CGE, 
l’elevat nivell de fuites a la xarxa, amb un 
baix nivell d’èxit tècnic aconseguit en les 
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solucions practicades d’una forma parcial 
i la necessitat d’expansió que el creixement 
urbanístic i demogràfic demandava van 
minvar gran part dels augments de capital 
que es volien dedicar a la millora de la 
producció i la distribució. Aquest conjunt 
de variables negatives que no van poder 
ésser tractades d’una manera adequada van 
determinar un estat de fallida de l’empresa. 
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 
gairebé ininterrompuda, produir gas. 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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MACIÀ VILA MATEU 

Va néixer a Igualada l’any 1811, en plena 
Guerra de la Independència, en una nissaga 
de paraires en què la família tenia una petita 
indústria del ram. Als 12 anys va deixar 
Igualada i se’n va anar a Reus, potser per 
la seva qualitat de fadristern o simplement 
per un esperit aventurer, però també perquè 
Reus, després de Barcelona, era la ciutat més 
gran i amb més habitants, més comerç i més 
fabricació de Catalunya.960  Pel que sembla, a 
Reus va treballar de teixidor.961

L’any 1830 es va casar amb la filla dels 
Barberà-Boada, que posseïen una indústria 
tèxtil de caire familiar. El 1833 va néixer 
Frederic, l’únic fill que va sobreviure dues 
germanes que van morir joves. Va mantenir 
una amistat de joventut amb el general Joan 

Anex 1: Petites biografies 
d’alguns dels principals  
accionistes de Gas Reusense.

Els primers accionistes  
de Gas Reusense (1854).

Anexos.

960 ARIBAU, Bonaventura Carles: Història de la Indústria Cotonera Catalana, inserida en el volum Aribau i la indústria 
cotonera a Catalunya de FONTANA I LÀZARO, Josep. Editorial Rafael Dalmau. Barcelona, 1963.  

961 ANGUERA I NOLLA, Pere: «El Círcol». 125 anys d’una societat. Societat «El Círcol». Reus, 1977. Pàg. 21

962 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.

Prim. Macià Vila va participar en els sis anys 
de la campanya carlina, des de 1834 fins el 
1840, on va ascendir a tinent coronel major 
de forma meteòrica.962   

El 1842 es va concretar el seu ascens social 
quan va formar part de l’ajuntament de Reus 
com a regidor, tot i que abans, l’any 1841, ja 
constava com a administrador dels diners 
de les Quintes. L’any 1843 el van cridar a 
consulta a l’ajuntament com un dels primers 
contribuents. Aquest mateix any va participar, 
a l’igual que la ciutat de Reus, en el moviment 
anti-regent que va donar lloc al Pronunciament 
de 1843 i es va situar com a vocal de la junta 
provisional directiva interina que va néixer 
de mans dels diputats Joan Prim i Llorenç 
Milans del Bosch. Als pocs dies de l’alçament, 
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la junta provisional governativa va dipositar 
la confiança en Joan Prim, comandant 
general, i en els comandants Francesc Subirà 
(que formaria part de l’accionariat de Gas 
Reusense) i Joan Martell per executar les 
operacions militars i defensar la població. 
Malgrat que l’alçament va fracassar a Reus, 
Milans del Bosch i Macià Vila prosseguiren la 
missió de l’antiga junta.963 Poc després, encara 
que a contracor, va ser nombrat alcalde segon. 
L’actitud de Macià Vila enfront de la Regència, 
entre d’altres causes, no era aliena a l’actitud 
d’Espartero, que va signar amb Anglaterra 
un tractat de comerç amb tarifes de favor per 
als teixits de cotó procedents de fàbriques 
angleses, amb el conseqüent perjudici per 
la indústria tèxtil catalana, de la qual ell era 
un element molt significatiu.964 La dècada 
següent va ser una lluita estatal per intentar 
fer triomfar dos posicionaments econòmics: 
el lliurecanvisme, del qual Espartero era 
defensor, i el proteccionisme, que tant la 
nova reina Isabel, com els industrials, com 
Macià Vila n’eren partidaris. L’any 1843, 
la liquidació de la Regència d’Espartero 
com a conseqüència del Pronunciament va 
determinar l’eufòria del ram tèxtil, com 
esperava tota Catalunya i en particular Macià. 
Però el 1854, la denominada Vicalvarada, 
va reposar de manera indirecta el general 

963 L’11 de juny de 1843 l’artilleria va disparar bombes, bales i granades, sense interrupció, contra Reus. El bombardeig 
va durar 5 hores i la vila de Reus va capitular, encara que el General Prim i altres caps fugiren de la ciutat. L’atac del 
Mariscal de Camp Zurbano va ser important i va produir entre els defensors 56 ferits i 5 morts, i va cremar i derruir, 
en la seva totalitat, 29 cases. Ídem. Pàg. 49.   

964 Ídem.

965 Ídem. Pàg. 50-52.

966 ANGUERA I NOLLA, Pere: «El Círcol». 125 anys d’una societat.  Pàg. 22.

967 L’amistat amb el progressista Madoz hauria començat quan es va significar en el moviment antiesparterista de 1843. 
DE BARBERÀ, Pere: Esbós biogràfic d’un pròcer industrial progressista del Reus de mitjan segle XIX. Pàg. 58.

968 ANGUERA i NOLLA, Pere: Siluetes vuitcentistes, Reus, 1982. Pàg. 113-115; ARNAVAT I CARBALLIDO, Albert: 
Moviments socials a Reus. 1808-1874. Dels motins populars al sindicalisme obrer. Pàg. 27-35

Espartero, però en aquesta conjuntura Macià 
Vila, potser pel seu posicionament polític, ja 
no formava part de l’ajuntament.965 El període 
dels anys 40 i 50 del segle XIX va ser un dels 
més fructífers per a l’empresari Macià Vila. El 
18 de juliol de 1846 Macià Vila va constituir a 
Reus, conjuntament amb Francesc Subirà, una 
societat col·lectiva que, amb la denominació 
de Matías Vila, Subirà i Comp.ª, es va dedicar 
a la fabricació en diversos rams de filats i 
teixits de cotó, pur o amb mescla de seda, 
fil o llana i tint. Les connexions polítiques 
de Macià són evidents, donat que formen 
part d’aquesta companyia el banquer Jaume 
Ceriola, José Antonio Muñoz i Sánchez, el 
segon marit de la reina Maria Cristina966 
i magnat espanyol de la primera meitat del 
dinovè (comte de Retamoso) i Pascual Madoz, 
destacat polític liberal, correligionari de Vila, 
diputat a Corts, governador de la Vall d’Aran, 
de Madrid i de Barcelona i dues vegades 
ministre d’hisenda. Entre tots ells van crear 
el fonament financer de La Fabril Algodonera 
(una de les primeres fàbriques mogudes per 
la força del vapor).967 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).968 
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El 1852 es van aprovar els estatuts i el reglament 
de la societat anònima titulada La Fabril 
Algodonera, amb l’objecte que la nova societat 
continués la fabricació, a l’establiment que 
tenia a Reus la societat de Matías Vila, Prat 
y Comp.ª, en els seus diversos rams de filats i 
teixits de cotó pur o amb mescla de seda, fil o 
llana i tint, i quan es cregués oportú, es podia 
dedicar també al blanqueig i l’estampat així 
com a obrir magatzems a la fàbrica del carrer 
de Sant Joan, 34. Aquest mateix any, a la junta 
general d’accionistes, se’l va nomenar director 
d’aquesta indústria, que podem catalogar de 
creació personal.969  La Fabril Algodonera es 
va fundar per un període de vint anys amb un 
capital inicial de 10 milions de rals. 970 

Va ser un dels socis fundadors de la societat 
recreativa el Círcol, i l’any 1852 va actuar 
com a vocal en la reunió on es va aprovar el 
seu reglament. L’objecte principal del Círcol 
era: «[...] gozar de la amena sociedad que 
proporciona el trato de las personas que lo 
componen, la lectura de escogidas obras y 
periódicos nacionales y extranjeros y el lícito 
recreo que faciliten todos aquellos juegos 
que no estén prohibidos por la ley [...]». 
«Estava integrada pels membres de les famílies 
més potents econòmicament de la ciutat: 
terratinents, industrials i comerciants. És a 
dir, els que integraven els grups dirigents de 
les oligarquies locals, tant la més estrictament 
conservadora, com la republicana [...]».971   

969 BENAVENT DE BARBERÀ, Pere: Esbós biogràfic d’un pròcer industrial progressista del Reus de mitjan segle XIX. 
Pàg. 61-67.

970 ANGUERA i NOLLA, Pere: «El Círcol». 125 anys d’una societat. Pàg. 22.

971 Ídem. Pàg. 15

972 BENAVENT DE BARBERÀ, Pere: Esbós biogràfic d’un pròcer industrial progressista del Reus de mitjan segle XIX 
Pàg. 67-69.

973 Ídem. 

974 La Vanguardia Española, 9 de juliol de 1967. Pàg. 55. 

L’any 1854, dins d’una situació política i social 
inquietant a Catalunya, Macià Vila va crear les 
bases de Gas Reusense. Preocupat pel problema 
de la il·luminació urbana de Reus, feta amb 
llums d’oli i de petroli, vol aplicar la innovació, 
apareguda una dècada abans, d’il·luminar els 
carrers de la ciutat amb fanals de gas. El 29 de 
maig de 1854 funda la societat Gas Reusense 
per tal d’establir i explotar una fàbrica de gas 
a la ciutat de Reus per a l’enllumenat públic i 
privat dels veïns de la ciutat.972 Però ja abans 
d’aquesta constitució social, el 20 de gener de 
1854, Macià Vila, un dels principals promotors, 
signa el contracte amb l’anglès William 
Richards per a la construcció d’una fàbrica 
amb gasòmetres capaços d’alimentar 4.000 
llums, o sigui, d’una producció de 2.200 m3 per 
dia. La primera junta inspectora de la societat 
va nomenar a Macià Vila com a president i a 
Joan Tarrats i Aleu com a secretari.973 

L’any 1967, el diari La Vanguardia Española 
es va fer ressò de la publicació de la biografia 
de Macià Vila i el va catalogar de  «[...] Un 
pionero de la pujanza industrial de Reus: 
Matías Vila . Amigo de Prim y de otros 
políticos de la época, fundó innumerables 
empresas [...]».974 Va participar en d’altres 
iniciatives d’interès general, com la creació 
d’un banc local. Des de l’ajuntament va sorgir 
l’acord de constituir una entitat de crèdit amb 
el nom de Caja Reusense. El 3 de gener de 
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1862 es va acordar la constitució d’aquesta 
caixa, amb un capital inicial de 20 milions de 
rals i el nomenament d’una comissió gestora 
de la qual també van formar part Pere Òdena 
Pujol, també accionista de Gas Reusense, 
Josep Ma. Pàmies, Antoni Llorens i Joan Grau 
Company. La comissió gestora va proposar 
transformar la projectada Caja Reusense en 
el Banco de Reus, i en va ser president Pere 
Òdena Pujol, i vicepresident, Macià Vila.975  

L’any 1865, un any abans de morir, va 
participar en l’adquisició de més del 10% de 
l’ampliació de capital realitzada per La Sedera 
Reusense. En aquesta ampliació, l’empresa 
va admetre en qualitat de partícips a un 
conjunt de ciutadans, i va elevar el capital 
social de 6.500 duros a 46.000. Macià Vila 
no va participar directament en la direcció 
de l’empresa, però cal destacar el gran interès 
que tenia en totes les activitats de Reus en el 
camp de la indústria. El 25 d’octubre de 1865 
va morir a l'edat de 54 anys. En el moment 
de  la seva mort, era Comanador de l’Ordre 
d’Isabel la Catòlica, director de La Fabril 
Algodonera, president i fundador de la societat 
Gas Reusense, vicepresident i fundador del 
Banco de Reus i un important accionista de La 
Sedera Reusense. A més, havia estat regidor i 
alcalde segon de l’ajuntament de Reus.976 A 
la ciutat tenia fama de liberal i era conegut 
popularment amb el nom de «Sisos», com el 
designa una corranda popular.977 

En la seva figura van coincidir moltes de 
les característiques del burgès industrial del 

segle XIX. Entre d’altres aspectes, va ser un 
home seriós, treballador, intel·ligent i eficient, 
que va militar en el més pur liberalisme 
progressista i que va participar activament 
en la vida econòmica de la ciutat de Reus. Un 
personatge poc estudiat i que necessitaria ser 
investigat amb profunditat per tal d’aportar 
un major coneixement de les contribucions 
de la burgesia industrial i financera a la vida 
catalana i espanyola.

 

GAIETÀ PÀMIES JUNCOSA

Advocat i màxim accionista de Gas Reusense, 
amb 53 accions, a l’època de la creació de 
l’empresa gasista. Era fill de Gaietà Pàmies, 
un important comerciant de Reus. Germà del 
polític reusenc Josep Maria Pàmies Juncosa, 
nascut el 1813, que va ser una de les persones 
més considerades en el Reus vuitcentista, 
polític liberal elegit alcalde per la junta 
definitiva de la revolució de 1868.978  

L’any 1860 era el primer tinent d’alcalde d’un 
consistori que compartia amb 4 accionistes 
més de Gas Reusense. Abans d’això, el 1857 
havia estat elegit vicepresident del Círcol.979  

«[...] Segons el “Diario de Reus” es preocupà 
molt pel total desenvolupament de la ciutat. 
En crear-se el primer institut de Reus, el 1845, 
li fou confiada una càtedra. [...] En un nivell 
més anecdòtic, va ser el principal impulsor de 
l’homenatge popular als voluntaris catalans a 

975 BENAVENT DE BARBERÀ, Pere: Esbós biogràfic d’un pròcer industrial progressista del Reus de mitjan segle XIX. 
Pàg. 69-70. 

976 Ídem. Pàg. 70 i 97.

977 ANGUERA i NOLLA, Pere: «El Círcol». 125 anys d’una societat. Pàg. 22.

978 OLESTI TRILLES, Josep: Diccionari biogràfics de reusencs. Volum 2. Ajuntament de Reus, 1992. Pàg. 508-510.

979 ANGUERA I NOLLA, Pere: «El Círcol». 125 anys d’una societat. Pàg. 31.
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la guerra d’Àfrica al seu pas per Reus el mateix 
1860 [...]».980   

WILLIAM RICHARDS

Constructor de la fàbrica de Reus l’any 1954, 
era el segon màxim accionista amb 50 accions. 
Per a més dades vegeu el capítol 1 d'aquest 
llibre.981

PERE ÒDENA PUJOL

Aquest comerciant reusenc, nascut a Reus el 
1824 i que va morir a Barcelona l’any 1900, va 
ser un dels primers i més importants accionistes 
en el moment del naixement de Gas Reusense. 
Amb 33 accions, va ocupar el setè lloc en 
quant al nombre d’accions adquirides l’any 
1854. Però des d’un primer moment va ser un 
dels principals promotors de la nova empresa, 
perquè va signar el contracte, conjuntament 
amb Macià Vila i Josep Simó, que formaven 
la junta provisional interina de Gas Reusense, 
amb William Richards per a la fabricació de 
gas. A més, l’any 1865 es va convertir en el 
segon president de Gas Reusense a causa de 
la mort de Macià Vila i Mateu. Aquest càrrec 
el va ocupar fins l’any 1872.

«[...] Adinerat comerciant, figura destacada 
dins de l’ àmbit reusenc. Sentia interès per 
les coses locals i es movia per les tertúlies 
econòmiques de la ciutat. Fou propulsor del 

980 Ídem. Pàg. 18.

981 Capítol 1. Pàg. 30-32, 38 i 39.

982 OLESTI TRILLES, Josep: Diccionari biogràfics de reusencs. Volum 2. Pàg. 490.

983 ANGUERA i NOLLA, Pere: «El Círcol». 125 anys d’una societat. Pàg. 24.

984 Ídem. Pàg. 39.

Banco de Reus que tan bona tasca feia pel 
comerç i la indústria de la ciutat. Féu moltes 
gestions perquè el ferrocarril dels directes passés 
per la nostra ciutat, una millora que propicià 
el deixondiment del nostre comerç. En premi 
als seus serveis a la ciutat, l’ajuntament li té 
dedicat un carrer [...]».982 «[...] Havia estat 
el president de la junta gestora del Banc de 
Reus [...]».983  

També va participar en la fundació del Círcol, 
i l’any 1862 se’l va nomenar president de la 
societat, càrrec que va mantenir fins el 1867.984

JOSEP SIMÓ I AMAT

Metge cirurgià. Va ser un dels primers 
accionistes de Gas Reusense a l’any 1854 i 
un dels tres membres, malgrat el seu petit 
nombre d’accions, que van composar la junta 
provisional interina en el moment en què es 
va constituir la societat. A finals d’aquest 
mateix any, durant la junta celebrada el 10 
desembre, se’l va nomenar administrador de 
Gas Reusense. Els càrrecs d’administrador i 
de director industrial els va exercir fins l’any 
1888, quan es va veure obligat a deixar-los 
degut a la seva edat avançada i a la seva manca 
de salut. L’any 1859 Josep Simó va substituir 
William Richards en el càrrec de director de 
la fàbrica, quan aquest va presentar la seva 
dimissió. En una sola persona va recaure la 
major concentració de poder de la societat, 
però aquest poder estava regulat per la junta 
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d’accionistes i per la junta inspectora, que 
havia d’aprovar primer les seves decisions.

L’any 1855 va renunciar al càrrec de capità 
de la Milícia Nacional perquè era metge de 
l’Hospital Civil.985 

«[...] Metge, propietari i polític, Pere Anguera 
en Siluetes vuitcentistes (1892) diu que devia 
néixer cap a 1815 fora de Reus; s’ integrà com 
tants altres immigrants catalans del vuit-cents 
(veure Macià Vila) de forma plena i total en 
la vida reusenca, on jugà un notable paper. 
L’ 1 de gener de 1843 prengué possessió de 
l’alcaldia de Reus, i encara que va dimitir en 
el mateix mes, tingué temps en el curt període 
del seu govern de protegir la revista El Juglar, 
una de les primeres que es va publicar a la 
ciutat. El 1868 era membre de l’ajuntament 
pre-revolucionari i sostingué una polèmica 
amb l’alcalde Josep Rosselló i el secretari 
Marià Fonts per la memòria sobre l’exercici de 
1867, que havia estat impresa i sortia signada 
per tots els regidors sense que diversos, entre 
ells el mateix Simó, haguessin estat consultats. 
El motiu bàsic de la polèmica era la valoració 
que la memòria feia de l’enllumenat per gas 
dels carrers per la fàbrica reusenca. Després 
de la revolució de setembre de 1868, el 7-XI, 
fou nomenat membre de la junta municipal 
d’ instrucció. En les eleccions per constituir la 
junta revolucionària definitiva va obtenir 199 
vots, i a les paperetes consta com a director 
del Gas [...]».986 També va participar de la 
vida cultural de la ciutat a través del Centre 
de Lectura i del manifest de fundació de 

985 AHCR: Actes municipals 1854-1855. Foli 239. Reus, 30 de mayo de 1855.

986 OLESTI TRILLES, Josep: Diccionari biogràfic de reusencs. Volum 2. Pàg. 612-613.

987 Ídem. 

988 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, SA 1854-1954. Pàg. 19.

l’Associació Catalanista de Reus.

«[...] Fou un dels impulsors i soci accionista 
fundador del Banc de Reus. Pel III-1863 
fou elegit vocal de la primera junta del banc 
després de la seva constitució legalitzada. 
[...] El 1859 va ser un dels impulsors de la 
companyia perquè el ferrocarril de València 
a Barcelona passés per la costa i per Reus, i 
el 1865 defensava la necessitat d’unir per 
ferrocarril Reus i el port de Salou. Entre 1864 
i 1867 fou membre de la secció d’indústria de 
la junta provincial d’agricultura, indústria i 
comerç, per encàrrec de la qual va redactar i 
publicà el “Informe de la Junta de agricultura, 
industria y comercio de Tarragona sobre el 
anteproyecto del Plan general de ferrocarriles 
(1865)”, opuscle que conté una quantitat de 
dades sociològiques i econòmiques. Hi defensa 
la construcció de ferrocarrils a partir de la 
iniciativa privada i la necessitat que l’Estat 
protegeixi la indústria i el comerç. [...] Fou, 
també, el 1852, un dels fundadors del Círcol 
[...]».987  

Durant 34 anys, Josep Simó Amat va exercir 
el seus càrrecs de Gas Reusense amb provada 
solvència.988

JOAN TARRATS ALEU

En el moment de la constitució de Gas 
Reusense, Joan Tarrats i Aleu posseïa 45 
accions i era el quart major accionista. L’any 
1854, va ser nomenat secretari de la societat. 
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Considerat una figura reusenca va ser el 
tercer i el cinquè president de la junta de Gas 
Reusense durant els períodes de 1872-1874 i 
de 1875-1882. Durant 20 anys va dirigir la 
important fàbrica tèxtil La Fabril Algodonera. 
Va morir l ’any 1885, i encara que es va 
considerar la seva pèrdua com a important, 
no va afectar la continuïtat de l’empresa, que 
tenia el futur garantit degut al treball dels 
primers accionistes que actuaren directament 
en l’empresa.989 

PERE SARDÀ CAYLÀ 

Nascut a Reus l’any 1803, va morir a l’any 
1860. Va ser un patrici i polític reusenc. «[...] 
Josep Güell Mercader en Coses de Reus 
(Records d’un jove que ja no ho és) (1900), 
diu que fou diputat de Reus. Tingué aquesta 
representació de 1844 a 1856. Es distingí pel 
seu zel a favor dels interessos generals de la 
població, i es deuen a les seves gestions no 
pocs dels avantatges que dels governs d’aquell 
temps obtingué la ciutat, tals com la cessió a 
l’ajuntament dels convents de Sant Francesc, 
Sant Joan i Seminari, que foren destinats a cases 
de beneficència, hospital i escoles públiques; la 
rehabilitació del port de Salou; reconeixement 
dels crèdits del municipi contra el tresor públic, 
i altres serveis que no son del cas especificar. 
Pere Anguera, a El Círcol, 125 anys d’una 
societat (1977), diu que fou el primer president 
i, per tant, fundador de l’entitat, diverses 
vegades regidor i batlle constitucional de 
Reus, la qual cosa significa que comptava amb 
la confiança de les autoritats establertes i dels 
primers contribuents; vocal de la junta d’obres 

de Salou i promotor de l’empresa reusenca de 
diligències, que va ser la primera que es creà en 
tot l’Estat espanyol. Per la seva actuació com a 
comandant de la Milícia Nacional, l’estructura 
armada d’ordre dels liberals vuitcentistes, 
va obtenir la creu d’Isabel la Catòlica. Va 
participar en la fundació de Gas Reusense i 
en diverses legislatures obtingué la plaça de 
senador del regne i diputat a Corts. Tenia 
fama de caritatiu i de socórrer anònimament 
les famílies més desvalgudes [...]».990 

Pere Sardà Caylà, que posseïa 35 accions de 
Gas Reusense, l’any 1854 va ser el cinquè 
accionista més important.

AGUSTÍ ROBERT

Amb 35 accions, va compartir el cinquè lloc 
amb Pere Sarda i Caylà entre els accionistes 
de Gas Reusense. Era accionista també de 
La Catalana —Sociedad Catalana para el 
alumbrado por Gas. El 1852, la junta ordinària 
d’accionistes de La Catalana el va nomenar 
per formar part de la comissió de tres membres 
que havia de tractar la qüestió de l’augment 
de la potència de la fàbrica barcelonina 
mitjançant una ampliació de capital de 
100.000 duros o pesos forts, necessaris per 
perllongar la xarxa de canalitzacions.

JOSEP MARIA MORLIUS BORRÀS

Nascut a Lleida i mort a Barcelona l’any 
1882. Amb 16 accions, va ser un dels primers 
accionistes de Gas Reusense. Considerat com 
a polític, Pere Anguera, en el llibre Siluetes 

989 Amic íntim del General Prim, Alcalde de Reus; regent del Jutjat de Primera Instància de Reus; director, durant 20 anys, 
de la Fabril Algodonera. Heroi durant el bombardeig de Reus per Zurbano. OLESTI TRILLES, Josep: Diccionari 
biogràfics de reusencs. Volum 2. Pàg. 206. i BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, S.A. 1854-1954. Pàg. 6.

990  OLESTI TRILLES, Josep: Diccionari biogràfic de reusencs. Volum 2. Pàg. 597.
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vuitcentistes (1982), escriu que encara que 
d’ascendència reusenca va néixer acciden-
talment a Lleida. «[...] Retornat ben aviat a 
Reus amb la seva família, participà de ple en la 
vida, les inquietuds i les activitats ciutadanes. 
El 1854 fou un dels primers impulsors de la 
constitució de la societat Gas Reusense, de la 
junta rectora de la qual fou elegit membre el 
desembre del mateix any. Dos anys després, 
el 1856, és un dels primers a donar suport 
al projecte de prolongar la línia fèrria de 
Tarragona a Reus fins a Montblanc i Lleida.  
[...] El 1867 participà, tot garantint-lo amb 
el seu prestigi econòmic i social, en l’oblidat 
projecte de construir un canal de teòrica utilitat 
per a l’agricultura, la indústria i el comerç, que 
havia de dur l’aigua de la Noguera Pallaresa 
fins a Reus i Salou, amb la qual cosa, de retop, 
la ciutat es trobaria comunicada amb la mar. 
El 1881 era encara el sisè contribuent de la 
ciutat i pagava anualment 1.313,31 pessetes 
de contribució. El mateix any, però, aixecà 
el seu pis de Reus per anar a instal·lar-se a 
França, on pensava alhora refer la seva salut 
i dedicar-se al comerç del vi i l’aiguardent. 
Col·laborà també en els primers moments 
del Banc de Reus. El 1860 va ésser president 
d'El Olimpo. Pel març de 1866, després de 
la primera clausura, fou elegit president del 
Centre de Lectura, [...] i es mantingué com a 
president de la societat fins a 1869. Pel V-1878 
fou elegit president del Círcol, presidència que 
ostentava encara el 1880 quan féu comprar a 

991 Destaquem a Josep Ma. Morlius com un altre prototipus burgès. Un dels fundadors de Gas Reusense, també va ser 
senador durant el sexenni revolucionari. El 1869 va ser comandant de la milícia; el 1871 diputat provincial, primer 
tinent d’alcalde i president del comitè democràtic federal; el 1873 el van nomenar governador d’Alacant. ANGUERA i 
NOLLA, Pere: La burgesia reformista. Reus en els fets de l’any 1860. Associació d’Estudis Reusencs. Núm. 55. Reus, 
1980. Pàg. 206-207.

992 OLESTI TRILLES, Josep: Diccionari biogràfic de reusencs. Volum 2. Pàg. 470-471; ANGUERA i NOLLA, Pere: 
«El Círcol». 125 anys d’una societat. Pàg. 26-27.

993 Ídem. Vegeu referència a Francesc Subirà Perera. Pàg. 625-626.

la junta, després de fer una encesa defensa del 
projecte, quatre accions del teatre Fortuny. 
Morlius fou un actiu i convençut militant 
republicà; com a tal esdevingué un dels més 
decidits impulsors de la denominada revolució 
de setembre de 1868 a Reus.991  [...] El 1881, 
abans d’emigrar a França, encara fou elegit 
vicepresident del comitè democràtic federal. 
Morlius [...] va morir accidentalment a 
Barcelona, on havia anat per enterrar la seva 
mare, el 6 de febrer de 1882. El cadàver va ser 
dut, embalsamat, a la casa pairal de Reus, a la 
plaça de les Basses. L’enterrament fou multitu-
dinari, amb la participació de gent de tots els 
estaments [...]».992 

      

VICENÇ OLLER

Un dels primers accionistes de Gas Reusense, 
posseïa 16 accions com Josep Ma. Morlius 
i 5 accionistes més. Com Agustí Robert, era 
barceloní i accionista també de La Catalana 
-Sociedad Catalana para el alumbrado por 
Gas. 

FRANCESC SUBIRÀ GRAU

Nascut a Reus l'any 1841, amb 13 anys 
d'edat, va ser un dels primers accionistes. 
Fill de Francesc Subirà i Perera, que va ser un 
comerciant, un militar i un polític que va estar 
molt vinculat a Macià Vila, al General Prim i 
a la política liberal.993
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 994 Ídem. Pàg. 625. 

 995 Ídem. Vegeu Antoni Soler Clariana. Pàgs.: 620-622.

 996 AHCR: Actes municipals 1868-1870. Reus, 2 d’abril 1869. Foli 69; AHCR: Hisenda. Pagaré a Gas Reusense,  
 any 1869.

 997 ANGUERA i NOLLA, Pere: «El Círcol». 125 anys d’una societat. Pàg. 47.

 998 FORT PRATS, Jaime: Anales de Reus desde 1860 a nuestros días. Tom I. Pàg. 263.

 999 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense SA, 1854-1954. Pàg. 6.

Va ser diplomàtic, i com es veurà la seva dedicació 
a l’empresa energètica va ser escassa. «[...] Cursà 
la carrera consular. Ocupà el consolat d’Espanya 
a Orà i el 1865 fou destinat a exercir la seva 
activitat consular a la ciutat francesa de Nantes. 
El 1871 és traslladat a Marsella; l’any següent, 
a la ciutat magrebina d’Alger. Finalment exercí 
la representació a Tunis. Era guardonat amb 
rellevants distincions estrangeres, tals com la 
Medalla de la Corona d’Itàlia, de la Imperial 
del Madjad de Constantinoble, Gran Creu de 
Misetran Iftejar de Tunis, Comandador d’Isabel 
la Catòlica i la Creu de l’Ordre del Mèrit Naval 
[...]». Va morir a Tarragona l’any 1891.994  

TOMÀS ABELLÓ ESTELA

Amb 13 accions, va ser un dels primers 
accionistes que obtingueren un càrrec per 
desenvolupar la nova empresa energètica. 
Amb Macià Vila i Pere Òdena va formar part 
de la primera junta inspectora de la societat, 
l’any 1854. Pare de Tomàs Abelló i Llopart, 
primer president de la Cambra de Comerç, va 
ser un important comerciant reusenc. 

JOAN SOLER CLARIANA

Va formar part dels accionistes creadors de 
Gas Reusense, amb 13 accions. Era germà de 
l’important polític i advocat reusenc Antoni 

Soler Clariana, que va participar activament 
durant la revolució de 1868 i va ser nomenat 
alcalde president un any després.995  Com 
alcalde va intentar solucionar el problema que 
l’ajuntament de Reus tenia amb Gas Reusense 
degut al deute municipal per l’enllumenat 
públic a gas.996  Va formar part de la direcció 
del Círcol d’una forma activa, de manera que 
l’any 1869 n’era el vicepresident.997  

JOAN DOMINGO SERRA

Aquest tarragoní va participar en la creació de 
Gas Reusense amb l’adquisició de 13 accions.

FRANCESC FIGUEROLA PÀMIES

Va ser metge i va adquirir 11 accions de 
Gas Reusense en el moment de la creació de 
l’empresa. L’any 1860, va ser elegit regidor de 
l’ajuntament de Reus,998 i l’any 1874 va ocupar 
el càrrec de President de la societat. Va ser el 
quart President de Gas Reusense, encara que 
durant un curt període de temps, perquè el 
1875 va tornar a la presidència, per segona 
vegada, en Joan Tarrats Aleu.999 

JOAQUIM BORRÀS COMPTE

Tenia 10 accions de Gas Reusense quan 
aquesta empresa va iniciar la seva activitat. 
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Segons la seva necrològica, atorgada a Josep 
Maria Borràs Compte per Josep Olesti en la 
seva obra Diccionari biogràfic de reusencs, es 
deia que havia nascut a Reus l’any 1804 i que 
va morir el 1860. Va ser comerciant, propietari 
i polític: «[...] La necrològica que publica el 
Diario de Reus (15-III-1860) creiem que 
equivocadament li dóna el nom de Joaquim. 
Reporta que fou “Caballero de la Orden de 
Carlos III, diputado a Cortes, vicecónsul 
de Inglaterra, honradísimo comerciante y 
propietario en esta ciudad. Dechado de buenas 
costumbres, modelo de virtud cristiana, de 
conducta ejemplar y proverbial honradez en 
su vida pública y privada” […]».1000 

El dia 17 d’agost de 1856 es va celebrar 
una junta extraordinària per tal de donar 
estat legal a Gas Reusense. L’acte va estar 
presidit per Joaquim Borràs, per delegació 
del governador civil de la província, que 
va autoritzar la societat a iniciar les seves 
operacions econòmiques i estatutàries en el 
termini d’un mes. S’ha de dir que l’empresa de 
gas ja feia més d’un any i mig que il·luminava 
els carrers de la ciutat de Reus.1001 

ESTEVE LLABERIA CABRÉ

En el moment de la fundació de Gas Reusense 
posseïa 10 accions. L’any 1860, Esteve Llaberia i 
Cabré, amb altres quatre accionistes de l’empresa 
del gas, era regidor de l’ajuntament de Reus.1002

JAUME QUER BALLESTER

Va néixer a Reus l’any 1815 i va morir a la 
mateixa ciutat el 1888. Apareix com accionista, 
amb 9 accions, en l’escriptura de constitució 
de Gas Reusense. Segons Josep Olesti, era 
polític, fill d’un argenter del mateix nom que 
«[...] feia de senyor dins l’esfera local. El 1852 
fou nomenat membre de l’obra de la prioral 
de Sant Pere. Ostentà una vara de tinent 
d’alcalde a l’ajuntament de Reus, políticament 
moderat, de 1858. En aquest any, l’ajuntament 
havia pres l’acord d’instal·lar un col·legi major 
a la ciutat. S’oferí per traslladar-se a la capital 
de la Cort en una comissió amb el diputat 
Pere Bové, l’advocat Felip Font Trullàs i el 
propietari Jaume Vidal, per demanar que 
el govern presidit pel general O’Donnell 
autoritzés la instal·lació a Reus d’un col·legi 
de les Escoles Pies a l’edifici de l’ex-convent de 
Sant Francesc. Tornaren a Reus amb l’alegria 
d’haver aconseguit l’objectiu, però per raons 
polítiques, no funcionà gaire anys. Visqué al 
carrer Major, 8 [...]».1003  

En els actes que va intervenir, quan va formar 
part de la junta de Gas Reusense, Jaume Quer 
apareix com argenter i propietari, tal com ens 
mostra l’escriptura signada l’any 1871, quan 
l’empresa gasista va adequar l’objecte, la duració 
i el seu capital social.1004  Junt amb el seu germà 
Francesc, era un dels principals accionistes 
fundadors del Banc de Reus.1005 Sempre va 

 1000 OLESTI TRILLES, Josep: Diccionari biogràfics de reusencs. Volum 1. Pàg. 133.

 1001 BANÚS SANS, Josep.: Gas Reusense, SA, 1854-1954. Pàg. 16.

 1002 FORT PRATS, Jaime: Anales de Reus desde 1860 hasta nuestros días. Tom I. Pàg. 50 i 58.

 1003 OLESTI TRILLES, Josep: Diccionari biogràfics de reusencs. Volum 2. Pàg. 543.

 1004 AHFGNF: 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.

 1005 ANGUERA i NOLLA, Pere: «El Círcol». 125 anys d’una societat. Pàg. 23.
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participar de la vida pública, tal com queda palès 
en ser un dels fundadors, el 1839, de la Sociedad 
de amigos, junt amb el notari Plàcid Bassedas, 
l’alcalde l’any 1871, Pere Sardà i Caylà, Josep 
Lletget, Antoni Suquè i Pere Bové entre altres, 
que fou la primera entitat recreativa reusenca. 
Aquesta societat es va transformar anys després 
en el Círcol, del qual també en va ser soci. 

BAUDILI BUFILL AUGÉ

Accionista de Gas Reusense l ’any 1854  
(6 accions), el van elegir regidor de l’ajuntament 
de Reus l’any 1860.

FREDERIC LEMERCIER BOCOURS

Richards va ser la persona encarregada de 
posar la fàbrica de gas 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 del seu manteniment. A més de 
tècnic de la fàbrica, apareix des de l’any 1854 
com a accionista.

JOSEP MONTANER RINCÓN

Amb 5 accions, apareix també entre els 
primers accionistes. Va néixer a Reus l’any 
1813 i va morir a la mateixa ciutat el 1888.  «[...] 
Advocat, arxiver i bibliotecari. La crònica de 
Lo Somatent (12-XII-1888) diu: “Fill d’una 
distingida família, havia pertangut a la bona 
societat reusenca d’aquella època que, sent un 

model de finor i cortesia, freqüentava els salons 
de les cases de Simó i Madame Barret. Exercí 
des de sa joventut la carrera de jurisconsult, 
i arribà a ser un dels més distingits entre els 
seus companys de professió. Més tard es dedicà 
a la fabricació i perfeccionament de vins 
d’aquest país, sense deixar, però, el seu bufet 
d’advocat. A la mort de l’autor dels Anales 
de Reus, l’erudit don Andreu de Bofarull i de 
Brocà, el senyor Montaner el succeí en el càrrec 
d’arxiver i bibliotecari municipal. [...] Visqué 
al carrer Pujol [...]».1006 

Altres accionistes  
de Gas Reusense.

ANTONI BAGES TORROJA

Doctor en medicina i cirurgià i accionista de 
Gas Reusense, va representar aquesta empresa 
en l’escriptura, realitzada l’any 1871, quan 
es va adequar l’objecte, la duració, el capital 
social, la forma i les regles d’administració de 
la societat per tal d’adaptar-los a la llei vigent.

JOSEP BARTOMEU PRATDESABA

Va ser el sisè president de Gas Reusense en el 
període comprés entre els anys 1882 i el 1890. 
Era propietari i comerciant, veí de Barcelona, 
que va signar, el 1887 com a president, el segon 
contracte entre l’ajuntament de Reus i Gas 
Reusense.1007 

 1006 OLESTI TRILLES, Josep: Diccionari biogràfics de reusencs. Volum 2. Pàg. 463-464.

 1007 AHFGNF: Contrata Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y sociedad “Gas Reusense”. Protocols Notarials.  
 PEDROL Y TOMAS, Teodoro. Escritura Núm.: 586. Reus 26 d’agost de 1887. 
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JOSEP MARIA TARRATS HOMDEDEU

Enginyer i industrial, accionista de Gas 
Reusense, que l’any 1887 formava part de la 
junta que regia els destins de Gas Reusense 
i que conjuntament amb el president de 
l’empresa, va signar el segon contracte amb 
l’ajuntament. En aquest moment, posseïa 33 
accions de l’empresa. Amb l’ampliació de 
capital realitzada per l’empresa gasista l’any 
1889 va augmentar la seva participació fins a 
les 54 accions.

Fill de Joan Tarrats Aleu, que va ser el tercer 
president de Gas Reusense (veure dins apartat 
primers accionistes), va néixer a Reus l’any 
1847 i va morir en aquesta ciutat el 1918. 
Amb el seu germà Joan, eren propietaris i 
dirigien la important fàbrica tèxtil La Fabril 
Algodonera, popularment coneguda per Vapor 
Nou, que ocupava centenars de treballadors. 
«[…] La necrològica que publica el Semanario 
Católico (n. 42-44, 1918) diu: “Era hombre de 
esclarecido talento de ideas claras y precisas, 
de inmaculada honradez, laborioso y fino 
en su trato. Católico practico […] industrial 
experimentado e inteligente, logró sostener 
la competencia con las mejores fábricas de 
Cataluña; conocedor de las necesidades de la 
época, puso todo su empeño en remediarlas; 
sociólogo experto, se desveló para mejorar la 
triste y precaria situación de la clase obrera. 
[…] El sectarismo anticatólico, la baja política, 
el sindicalismo explotador se mancomunaron 
en no pocas ocasiones para cebarse en su honra 
y en las buenas obras que practicaba”. […]».  
Va ser cofundador del Semanario Católico de 
Reus. Va viure al carrer de San Joan, 34.1008  

PERE FREIXA MARTÍ

L’any 1888 va substituir a Josep Simó Amat 
en els càrrecs d’administrador i director 
tècnic de Gas Reusense, després de 34 anys 
d’exercir-los. Era enginyer i va desenvolupar 
els seus càrrecs durant 39 anys, en el període 
en què Gas Reusense va desplegar la seva 
major activitat quan va aparèixer l’electricitat 
i les aplicacions domèstiques i industrials del 
gas es van desenvolupar. 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.

TOMÀS ABELLÓ I LLOPART

Fill de l’accionista Tomàs Abelló Estela, 
que l’any 1854 va adquirir 13 accions de 
Gas Reusense, va néixer a Reus el 1848 i va 
morir a Barcelona el 1897; és considerat en 
el Diccionari biogràfic de reusencs com a 
comerciant i polític.   

«[...] Fou una de les primeres firmes de la ciutat 
pel seu comerç de vins, dedicat especialment 
a l ’exportació. Era també un dels majors 
propietaris de finques del terme. Ocupà la 
presidència de la Cambra de Comerç, de la 
qual fou el primer president des de la seva 
creació, el 1886, fins la seva mort el 1897. 
Formà part de la junta de govern i de la 
comissió permanent del Banc de Reus i de 
la junta inspectora del Gas Reusense, i havia 
exercit altres càrrecs. Actuà en política en el 
camp republicà-possibilista, i fou conseller 
municipal i diputat provincial. L’1-II-1884 

 1008 OLESTI TRILLES, Josep: Diccionari biogràfics de reusencs. Volum 2. Pàgs.: 639-640.
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fou el primer signant del manifest de fundació 
de l ’Associació Catalanista. Fou nomenat 
pel govern «Caballero de la Real Orden 
Americana de Isabel la Católica». Afeccionat 
a la pintura, aconseguí, amb un quadre de 
paisatge, el segon premi en una exposició de 
Belles Arts de Barcelona, quadre que fou 
donat al Centre de Lectura de Reus [...]».1009

Va ser, també, el setè president de Gas 
Reusense, durant el període de 1890-1897.

PAU NADAL TARRAGÓ

Està considerat un notable financer local, que 
va néixer i morir a Reus (1829-1899), amb 
domicili a la plaça de Catalunya.1010 L’any 
1889 posseïa 5 accions de Gas Reusense, 
però crèiem que aquest número d’accions 
va augmentar considerablement els anys 
posteriors, perquè l’any 1897 el van nomenar 
president de Gas Reusense. El seu mandat 
va durar fins el 1899, el mateix any de la 
seva mort. Durant la seva presidència, Gas 
Reusense va crear una fàbrica de producció 
elèctrica i va guanyar, l’any 1898, la primera 
subhasta de l’enllumenat públic elèctric de la 
ciutat de Reus.1011  

Durant l’augment de capital de Gas Reusense, 
que es va produir l’any 1889, van acudir 
a la junta general altres accionistes, com 
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-cirurgià 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 Andreu, 
que posseïa 20 accions; de Francesca Figueras, 
amb 20 accions; de Caterina Bassas, amb 2 
accions i d’Antoni Pagès, amb 3 accions.1012  

JOAQUIM BOVÉ MONTSENY

Aquest accionista va morir el 31 de maig de 
1905. Posseïa 12 accions de Gas Reusense el 
1901. Va participar en la junta de Gas Reusense, 
el Banc de Reus, la Industrial Harinera i va ser 
president de la societat El Círculo.1013

SEBASTIÀ FERRER FOLCH

Va ser el president de Gas Reusense entre els 
anys 1899 i el 1900. L’any 1901 tenia 30 accions 
de l’empresa. 

ANTONI PELLICER DOMÈNECH

A l’any 1901 apareix amb 30 accions i com 
un important accionista de Gas Reusense. 
De professió enginyer, va ser el president de 

 1009 Ídem. Volum 1. Pàg. 29-30.

 1010 Ídem. Volum 2. Pàg. 481.

 1011 BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense, SA, 1854-1954. Pàg. 6; OLIVÉ i SOLANES, Josep M.: Reus i el gas   
 1855-1985. Pàg. 20-22.

 1012 AHFGNF:  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.

 1013 La Vanguardia Española, 6 de juny de 1905. Pàg. 8.
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l’empresa gasista entre els anys 1900 i 1904.1014  
L’any 1901, amb 65 anys, va presidir la junta 
extraordinària d’accionistes per a l’augment 
del capital social en 275.000 pessetes per tal de 
fer front a les despeses generades per l’entrada 
de l’empresa en el negoci elèctric.1015

FELICIÀ FÀBREGAS RODON

Va ser el president de Gas Reusense en el 
període comprès entre els anys 1904 i el 1919. 
un període on es va reformar l’enllumenat 
públic de gas de la ciutat de Reus, quan es 
van canviar, l’any 1905, els becs tradicionals 
pels nous becs Auer. L’any 1912 es van vendre 
els actius de la producció elèctrica a l’empresa 
Energia Eléctrica de Cataluña. A nivell de 
ciutat, es va viure un moment d’eufòria quan el 
1914 es va inaugurar el pantà de Riudecanyes, 
perquè Gas Reusense en va ser un dels seus 
promotors i un dels seus accionistes.

JOSEP FERRER FOLCH

Va ser el dotzè president de Gas Reusense, 
entre els anys 1919 i 1924. Va haver d’adequar la 
companyia per tal de superar els efectes de la I 
Guerra Mundial, que havia provocat una alça 
dels preus de l’hulla espectacular i un descens 
del consum. A pesar de l’increment del preu 
del gas, va aconseguir superar les pèrdues de 
l’exercici del 1919 i portar l’empresa, un altre 
cop, a l’obtenció de beneficis, de tal manera 
que l’empresa va poder salvar una situació 

crítica. Durant l’any 1924 es va declarar el 
subministrament de gas com a un servei 
públic. 

PAU CASAS GRAU

Va presidir Gas Reusense entre els anys 
1924 i 1933. L’any 1928 va portar, en primera 
persona, la proposta de portar gas per a la 
calefacció des de Reus a la ciutat de Tarragona. 
El 12 de desembre de 1928 es celebrà una 
reunió, iniciada per la Cambra de la Propietat 
Urbana, i que va estar presidida per l’alcalde 
de Tarragona, en la qual va assistir per part del 
consell d’administració de Gas Reusense. La 
possibilitat de subministrar gas a Tarragona 
ja era un fet provat tècnicament a l’estranger, 
on una sola fàbrica podia conduir el fluid a 
diverses poblacions i a una llarga distancia.1016  

Va morir a Reus l’any 1933. Va dirigir també 
la raó social «Pau Casas Vidiella» i l’«Institut 
Pere Mata». Va viure al Raval Alt de Jesús, 
núm. 14.1017   

JOSEP BOFARULL ROIG

Va ser president de Gas Reusense entre els 
anys 1933 i 1934. 

JOSEP SANJUAN BANÚS

Segons el cens-padró de 1930, tenia 54 anys. 
Després de la Guerra Civil, el van sotmetre 
a un consell de guerra i va acabar a la presó 

 1014  BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense SA, 1854-1954. Pàg. 6.

 1015  AHFGNF: 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 març de 1901.

 1016  La Vanguardia Española, 13 de desembre de 1928. Pàg. 23.

 1017  Ídem. 7 de juliol de 1933. Pàg. 1.
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de Pilats a Tarragona. Va ser president de 
Gas Reusense entre els anys 1934 i el 1936, 
quan la fàbrica va ser confiscada pel Comitè 
Antifeixista local. El consell de guerra no el va 
causar la seva implicació amb Gas Reusense, 
sinó que l’empresonaren per la seva activitat 
en la fàbrica de la Tabacalera de Tarragona.1018  

Durant el seu mandat a Gas Reusense es 
va produir el canvi tecnològic que havia de 
marcar, en part, el futur de la producció de 
gas a la ciutat. El dia 22 de juny de 1935 es 
van posar en servei la nova bateria de forns 
verticals de destil·lació de la casa Glover-
West, de Manchester.1019 

Josep Sanjuan i Banús també va estar vinculat 
al Centre de Lectura, i l’any 1920, els hi va 
cedir, per tal d’enriquir la col·lecció d’art, un 
bust de Fortuny, obra de Joan Roig i Soler, i 
d’una escala de caragol en miniatura feta per 
el mateix artista.1020 L’any 1929 va formar part 
de la comissió per a l’organització, que no va 
fructificar, del II Congrés d’ateneus i entitats 
de cultura.1021  Un any després va formar part 
de la junta de museus del centre.1022 

PAU CASAS VIDIELLA

L’any 1936, abans de l’esclat de la Guerra 
Civil, era el secretari de Gas Reusense i 
formava part de la direcció, conjuntament 
amb el president Josep Sanjuan Banús i el 
delegat Ernest Codina Roig.1023 

Segons l’Acta de 13 de febrer de 1939,1024  
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 va nomenar com a president 
Pau Casas Vidiella; com a delegat, Jaume 
Gilabert Padreny; i com a secretari, Josep 
Ma. Pons Costes.1025  Va ocupar el càrrec de 
setzè president de Gas Reusense fins l’any 
1946. Durant la seva presidència, la fàbrica 
va haver d’aturar la producció de gas degut 
a les conseqüències derivades de la Guerra 
Civil, i va haver de llogar-la a Carbones del 
Cadí durant 3 anys i mig (01-01-1943 fins 
30-06-1946).

JOAN FATTA DEGIULI

L’any 1947 era accionista de Gas Reusense. 
El 1939 va formar part de la Comisión 
interventora del Centro de Lectura, com a 

1018  VENTURA SOLÉ, J.: Presó de Pilats. Tarragona, 1939-1941. Pàg. 93-253; DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota   
 el primer franquisme 1939-1951. Pàg. 328; AHT: Tribuna regional de responsabilitats polítiques, 1942. Expd. 00080. 

1019  BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense. 1854-1954. Pàg. 24.

1020  ANGUERA i NOLLA, Pere: El Centre de Lectura de Reus. Una institució ciutadana. Edicions 62. Barcelona,   
 1977. Pàg. 137. 

1021  Ídem. Pàgs. 169-170.

1022  Ídem. Pàgs. 71-172.

1023  AHFGNF: Llibre d’actes de Gas Reusense, 1933-1945. Acta registrada el 30 de gener de 1936. Pàg. 30.

1024  Ídem. Acta registrada el 13 de maig de 1939. Pàg. 41.

1025  AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1945. Acta del 13 de maig de 1939. Pàg. 42; BANÚS SANS, Josep: Gas Reusense   
 SA, 1854-1954.
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delegat de la Falange Española Tradicionalista 
i de la Central Nacional Sindicalista. El 
1941 va formar part d’una autodenominada 
Junta de Obras y Organización del Centro 
de Lectura, de la que en formava part, entre 
d’altres, el batlle Antoni Valls i Julià. En la 
reobertura del Centre de Lectura, l’any 1948, 
sota la presidència d’Enric Aguadé, va formar 
part de la primera nova junta designada pel 
governador civil. També va formar part 
d’aquesta nova junta l’accionista de Gas 
Reusense Lluís Grau.1026  

JOSEP HOMDEDEU ROVELLAT

També accionista de Gas Reusense a l’any 
1947, a l’igual que Joan Fatta va formar part 
de la Comisión interventora del Centro 
de Lectura.1027 L’any 1942 va formar part 
de la comissió que va salvar el Círcol de 
l’anorreament.1028  

JAUME GILABERT PADRENY

El 5 de març de 1946 es va nomenar com el 
dissetè president de Gas Reusense 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.1029 Va 
ocupar el càrrec durant 20 anys, i per tant, 
va ser el president del consell d’administració 
durant la celebració del centenari de l’empresa, 
el 1954.1030 L’any 1952 era el segon major 
accionista de Gas Reusense, amb 329 accions 
d’un valor nominal de 500 pessetes, gairebé el 
9% del capital social.1031

LLUÍS GRAU BARBERÀ

Nascut a Reus l’any 1908, va morir a la 
mateixa ciutat el 1954. Durant l ’any del 
centenari de Gas Reusense era conseller del 
consell d’administració. L’any 1952, si tenim 
en compte que les accions estaven molt 
repartides entre alguns ciutadans reusencs, 
n’era un important accionista, amb 120 
accions.1032  

Segons Josep Olesti, es destaca la seva vessant 
com a metge:  «[...] Josep M. Gort en l’opuscle 
Selección de Reusenses Notables (1953), diu 
que fou “discípulo del doctor Peyrí, cursó la 
carrera de medicina en la Universidad de 
Barcelona, especializándose en dermatología. 
Ha publicado en diferentes revistas artículos 
sobre lepra y el botón de Oriente «[…] 
Completó sus estudios de dermatología en 
París «[…]».1033  Va tenir interès per diversos 
aspectes culturals. L’any 1948 va ser ponent 

1030  BANÚS SANS, Josep.: Gas Reusense, S.A. 1854-1954... Pàg.: 5 i OLIVÉ i SOLANES, Josep M.: Reus i el gas         
 1855- 1985... Pàgs. 36-37..

1031  AHFGNF: Testimoni de l’acta de la reunió general celebrada el 27 d’abril 1952. Notari Miguel Guelbenzu   
 Romano. 13 de maig de 1952.

1032  Ídem.

1033   OLESTI TRILLES, Josep: Diccionari biogràfics de reusencs. Volum 1. Pàg.: 343.

1026  ANGUERA i NOLLA, Pere: El Centre de Lectura de Reus. Una institució ciutadana. Pàgs. 200-201.

1027  Ídem. Pàgs. 201-202.

1028  ANGUERA i NOLLA, Pere: «El Círcol». 125 anys d’una societat. Pàg. 69.

1029  AHFGNF: Llibre d’actes 1933-1945. Pàg. 118.
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en converses sobre temes d’interès local del 
Centre de Lectura amb Demografía reusenca. 
Va ocupar el càrrec de director del dispensari 
oficial de dermatologia i d’higiene social. Va 
ser soci del Círcol i un dels socis que el van 
rescatar de la seva desaparició el 1942.

JOAN i RAMON VILELLA ESTIVILL

La família Vilella Estivill va formar part de 
l’accionariat de Gas Reusense. L’any 1947, 
Ramon Vilella Estivill apareix com un dels 
accionistes presents a la reforma dels estatuts 
de la societat. El 1952, Joan i Ramon Vilella 
Estivill apareixen com un sol accionista, el 
que porta a pensar que participaven com una 
institució o empresa. 

En Joan Vilella Llauradó (1842-1894), el pare 
dels Vilella Estivill, ja es dedicava als negocis. 
També va participar en política com a militant 
en el Partit Republicà Històric, i en diverses 
ocasions fou component de l’ajuntament de 
Reus, de la Diputació Provincial de Tarragona 
i diputat a les Corts. Va ser un home d’una 
fortuna regular, va crear a Reus una refineria 
de petroli, La Pensilvània, que va ser un dels 
components de la companyia del FFCC de 
Reus a Salou. També va formar part activa 
de la junta del Banc de Reus i de la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Reus. 

Els seus néts Gaietà i Joan Vilella Puig es 
van dedicar a les finances i a la indústria. El 
primer (1898-1966) va formar part de grans 
empreses, entre les quals hi havia La Vidriera 
Barcelonesa i, a Reus, la Banca J. i C. Vilella, 
S. en C., més tard convertida en Banca 
Vilella i posteriorment traspassada al Banc 
de Biscaia. En Joan Vilella (1893-1960) també 
va regir la companyia reusenca d’automòbils 
La Hispania i la refineria de petrolis La 
Pensilvània i va participar en la transformació 

de la banca familiar originària en la Banca 
Vilella. 

JOAN BUSQUETS CRUSAT

Va néixer a La Canonja l’any 1902 i va morir 
a Reus el 1997. Està considerat un dels més 
rellevants industrials del segle XX reusenc, 
un continuador de l’esperit innovador dels 
industrials i burgesos de la segona meitat del 
segle XIX.

«[...] La seva família es traslladà a Reus quan 
tenia 3 anys. Anà al col·legi dels senyors Ollé. 
Als 8 anys, varen traslladar-se a Tarragona, 
on feren una curta estada. Als 10 anys, 
buscà el primer treball. Tornà a Reus als 11 
anys. S’hi ha format com un dels industrials 
més prestigiosos. Va compaginar els estudis 
amb diverses ocupacions. Va treballar com 
a meritori en una oficina. Va fer un llarg 
peregrinatge per diferents cases comercials, 
sobretot de fruites seques. Als 18 anys era cap 
comercial d’exportació de la casa més forta 
de Reus en el comerç d’avellanes i ametlles. 
Les seves ànsies de superació el varen portar a 
independitzar-se i a escometre pel seu compte 
el comerç d’aquelles fruites. Per insuficiència 
de capital no aconseguí l’èxit desitjat i pensà 
en la maquinària per a les fruites seques, ja que 
els comerciants i exportadors necessitaven una 
mecanització. Va iniciar-se en la representació 
de màquines per a trencar ametlles. Va 
adquirir la patent que representava, va 
començar la fabricació pel seu compte i 
millorà els tipus de màquines que hi havia al 
mercat. Va desenvolupar altres especialitats 
de maquinàri, per a cereals, llegums, etc., 
degudament patentades. Va construir una 
factoria de 10.000 m2, inaugurada l’any 1954, 
amb un plantilla de més de 300 operaris. Avui 
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és Indústries Juan Busquets Crusat, de renom 
i prestigi amb les màquines JUBUS, que és la 
marca que explota. A més de la indústria, es 
va interessar pel comerç, la cultura, la religió 
i la política, i fou requerit a participar en 
entitats reusenques. Les seves col·laboracions, 
tant personals com econòmiques en diferents 
entitats i estaments de Reus, testifiquen la 
gestió que ha realitzat. Destaquen les seves 
actuacions com a president de la Lliga 
Regionalista de Reus (Lliga Catalana); 
conseller delegat de Gas Reusense; president 
de les Petites Fàbriques de Gas Catalanes; 
president honorari del Reus Deportiu i del 
club de futbol Reus Deportiu que va fundar; 
president suplent i comptador de la Cambra 
de Comerç i Indústria, de Reus; president de 
l’Institut Pere Mata, de Reus; vicepresident de 
la Secció Econòmica del Sindicat d’Aigua, Gas 
i Electricitat, de Madrid; conseller del Banc 
d’Espanya de Reus i Tarragona; comptador 
de la Cambra de la Propietat Urbana, de 
Reus, i president de l’Agrupació Nacional, 
Secció de Maquinària Agrícola, de Madrid. 
L’ajuntament de Reus li atorgà, l’any 1954, 
la Medalla al Mèrit Municipal, i el 1955 li fou 
concedida pel ministre de treball la Medalla al 
Mèrit en el Treball. Ha escrit dos llibres: Breu 
història d’una vida. 1902-1982 (1983) i Records 
de la vida que passa... Anècdotes, comentaris, 
reflexions (1987), en edició privada i familiar, 
que recullen la seva vida familiar i profes-
sional [...]».1034    

Va participar en altres institucions locals, com 
el Círcol, i va formar part dels socis que l’any 
1942 van evitar que aquesta institució desapa-
regués.1035 

Des de l’any 1947, quan la junta d’accionistes el va 
elegir com a conseller delegat de Gas Reusense, 
es va dedicar intensament a la tasca de recuperar 
tecnològicament la fàbrica de gas, a pesar de la 
incomprensió d’una gran part de l’accionariat. 
L’any 1952 posseïa 502 accions, més del 13% 
de les 1.875.000 pessetes del capital social.1036  
Va creure que l’empresa gasista de Reus tenia 
futur, encara que va tenir que claudicar davant 
de la malmesa economia i les deficients infraes-
tructures de l’empresa, que necessitaven d’una 
inversió desmesurada que no va poder trobar a 
Reus. En diverses ampliacions de capital es va 
fer amb un gran nombre d’accions. Va introduir 
a Reus un nou producte energètic, el butà (gas 
liquat del petroli), a través de Gas Reusense, per 
comercialitzar-lo a Reus i les ciutats del voltant, 
perquè va pensar que amb els seus beneficis 
podria rescatar la fàbrica del gas del seu deterio-
rament tecnològic. Però no va ser possible, de 
tal manera que, perquè la ciutat no es quedés 
sense el servei del gas canalitzat, va utilitzar els 
seus contactes amb La Catalana de Gas perquè 
adquirís els actius de la producció i es fes càrrec 
del subministrament de gas ciutat. Entre els anys 
1966-1967 va ser el vicepresident de la nova Gas 
Reusense, en la que la quasi totalitat del capital 
social havia deixat de ser de caràcter local per 
concentrar-se en mans de La Catalana.1037  

1034  Ídem. Pàgs. 151-152.

1035  ANGUERA i NOLLA, Pere: «El Círcol». 125 anys d’una societat. Pàg. 69.

1036  AHFGNF: Testimoni de l’acta de la reunió general celebrada el 27 d’abril 1952. Notari Miguel Guelbenzu   
 Romano. 13 de maig de 1952.

1037  Veure el capítol: «L’últim trajecte. La fi d’una aventura tecnològica local (1955-1969)».
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LLUÍS MARQUET TORRENTS

A partir de l’any 1966 Gas Reusense, com a 
empresa productora de gas de Reus, perd gran 
part de l’accionariat local i resta en mans de La 
Catalana de Gas i Electricitat, que en aquest 
moment ja controlava la majoria d’empreses 
gasistes catalanes. En el moment de ser nomenat 
president de Gas Reusense, també era el director 
general de La Catalana de Gas. Va morir poc 
després del seu nomenament, al febrer de 1967, 
moment en què Joan Busquets Crusat, el seu 
amic, va desvincular-se de Gas Reusense. Lluís 
Marquet va ser el divuitè president de Gas 
Reusense.

JOSEP M. LOZOYA AUGÉ

Va succeir en el càrrec a Lluís Marquet l’any 
1967. També era president de Hidroelèctrica 
de Catalunya, empresa filial de Catalana 
de Gas. Seria el dinovè i últim president de 
Gas Reusense mentre aquesta empresa es va 
dedicar a la producció i subministrament de 
gas canalitzat. A partir de l’any 1969, el gas 
canalitzat a Reus el va produir l’empresa La 
Catalana de Gas i Gas Reusense va esdevenir 
una empresa comercialitzadora dels derivats 
del petroli.

Annex 2: Escriptura de la 
constitució de la Societat 
Gas Reusense realitzada 
a l’any1854.1038 

[…] En la ciudad de Reus en 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.

Artículo 2o El objeto de la compañía será establecer 
uno o más gasómetros para el alumbrado público 
y particular de la ciudad expresada.

Artículo 3o El título de la sociedad y bajo el que 
girará será «Gas Reusense».

Artículo 4o La duración de la sociedad queda

 
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 Ódena y Pujol  treinta y tres 33
“ Policarpo Aleu  treinta y dos 32

1038 AHT: Escriptura de constitució de la societat Gas Reusense. Protocols notarials de Plàcid Basedas i Saludes.  
Manual 1854. Folis: 82-99.

f ijada 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.

Artículo 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:
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“ 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 
“ José 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 Pámies  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

Artículo 6o Tan pronto como el gobierno, 
declarando la empresa de utilidad pública 
apruebe esta esc r itura soc ial , 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 que determina la parte de capital 
que la compañía debe hacer efectiva antes 
de obtener el  real  dec reto de autor i -
zación, 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 
este declare constituida la compañía y en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 
veinte y cinco del reglamento de diecisiete 
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 inspec-
c ionar dicha administrac ión , se f ijarán 
por la junta de inspecc ión 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 intervalo de un mes.

Artículo 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.

Artículo 8o En la misma sesión se acordará 
también el tanto por ciento de beneficios 
que se señale en favor de la junta de 
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inspección; así como el tanto por ciento que 
en substitución de sueldos creyere quizá la 
sociedad más conveniente a sus intereses 
designar en favor de algún empleado de 
la misma.

Artículo 9o En la propia sesión se nombrará 
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.

Artículo 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 acc iones espec iales que se 
expresan en los estatutos.

Artículo 11o Se celebrará junta general 
precisamente en el mes de febrero de cada 
año. En el la , el administrador, dando 
cumpl imiento a lo prece ptuado en el 
artículo treinta y seis del código mercantil , 
presentará el inventario y balance general 
de l a compañí a con l a es pec i f i cac ión 
necesaria para poder formar a 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 lo prescrito en el artículo 
treinta y cuatro del reglamento citado de 
diec isiete de febrero de mil ochocientos 

cuarenta y ocho, aprobados que estén los 
balances se remitirán desde luego al Señor 
Gobernador de Provinc ia , a los efectos 
expresados en dicho artículo.

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 para el fondo de 
reserva y demás de que se hace mérito en 
esta escritura y estatutos.

Artículo 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.

Artí culo 14 o Sin per juic io 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.

Artículo 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 .

Artículo 16o La pérdida de la tercera parte 
del capital induc irá necesar iamente 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 
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si la compañía se pondrá en liquidación o si 
esperará que quede completada la pérdida 
de la tercera parte.

Artículo 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 acc ionistas al nombramiento 
de la administración definitiva, han sido 
elegidos los sujetos siguientes: Dn. Matías 
Vila, Dn. José Simó y Amat y Dn. Pedro 
Ódena y Pujol.

Artí culo 18o Toda cuest ión a que den 
lugar los negocios ulteriores de la sociedad 
se dec idirán prec isamente por árbitros , 
arbitradores nombrados en el modo y 
forma que se establece en los estatutos.

Cuando se presc r iba en los estatutos y 
reglamento firmados por los acc ionistas 
tendrá la misma fuerza y valor que si 
estuviere consignado en esta esc r itura 
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 
esc r ibano dando fe haberles advertido 
que és 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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Ripoll, Caietana 15
Roca, Pere 14
Rodon, Maria 45
Roig, Carles 20
Rovellat, Sebastià 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

 Núm. accions
Abelló, Josep 15
Amar, Josep 18
Andreu, Dolors 9 
Andreu Ramón, 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
Fàbregas, Pau 24
Ferrater, Antoni 12   
Ferrè, Joan 10 
Ferrer, Sebastià 30
Freixa, Pere 40 
Gaya, Josep 35
Huguet, Maria 10
Juncosa, Manel 5
Llorenç, 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

Annex 3: Accionistes de Gas Reusense. 

Accionistes presents a la Junta General de l'any 1901.
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Annex: Accionistes  
presents a la junta general 
de l’any 1947.

Abelló Aluja Pons, Antoni
Bages Carey, Teresa
Bages Marca, Francesca
Barberà Vives, Josep Maria
Busquets Crusat, Joan
Calero Valldeperas, Pere
Fatta Degiuli, Joan
Gilabert Bages, Francesca
Gilabert Padreny, Jaume
Gispert Huguet, Francesca
Grau Barberà, Lluís
Homdedeu Rovellat, Francesca
Homdedeu Rovellat, Josep
March Brufal, Francesc
Nogués Batlle, Gabriel
Ódena Roig, Maria Teresa
Piñol Ferran, Francesc
Salvadó Salvadó, Salvador
Sardà Bulló, Isabel
Sardà 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 Navàs, Manel
Casas Vidiella, Josep Maria
Casas Vidiella, Pau
Figuerola Ferré, Francesc
Urrutua Miró, August
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Annex: Accionistes  
presents a la junta general 
de l’any 1952.
  
 Núm. accions
Busquets Crusat, Joan 502
Gilabert Padreny, Jaume 329
Vilella Estivill, Ramon i Joan 164
Salvadó Salvadó, Salvador 130
Grau Barberà, Lluís 120
Vilella Estivill, Ramon 112
Gispert Huguet, Francesca 105
Gilabert Bages, Francesca  100
Bages Marca, Francesca  45
Fort Sugranyes, Josep  11
Vila Roig, Jaume  5
Barrera Carrero, Benvingut  3

Annex: Membres del  
Consell d’administració  
a l’any 1962.

 Càrrec
Gilabert Padreny, Jaume President
Vilella Macaya, Ramon Vice-president
Busquets Crusat, Joan Conseller-delegat
Salvadó Salvadó, Salvado r Vocal
Vilella Macaya, Joan Vocal
Gilabert Bages, Francesca Vocal
Busquets Tomás, Joan Vocal
Aluja Pons, Antoni Vocal-secretari
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Any  1854  Maties Vila Mateu
Any  1865  Pere Òdena 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 Banús
Any  1939  Pau Casas Vidiella 
Any  1946  Jaume Gilabert Padreny 
Any  1966  Lluís Marquet Torrents
Any  1967  Josep M. Lozoya Augé

Annex 4: Relació dels  
presidents de la Societat  
Gas Reusense (1854-1969).
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Gràfics
Gràfic 35. Evolució del preu del gas per al consum particular a Reus.
(Període de fabricació de Gas Reusense, anys 1854-1969).

Gràfic 36. Evolució del abonats de Gas Reusense des del 1939 al 1970. 

Font: Elaborat a partir de diverses fonts.

Font: Elaborat a partir de diverses fonts.
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Gràfic 37. Beneficis de Gas Reusense al període 1857-1899.

Gràfic 38. Beneficis de Gas Reusense en el període de la postguerra i fins al final de la 
producció de gas (1939-1968).

Font: Elaborat a partir de diverses fonts.

Font: Elaborat a partir de diverses fonts.
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Gràfic 39. Producció anual de Gas Reusense de l’any 1857 al 1969.

Font: Elaborat a partir de diverses fonts.
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www.fundaciongasnaturalfenosa.org

Un model d’empresa energètica local: “Gas Reusense” (1854-1969)

Aquest llibre és un ampli resum de la important tesi doctoral de Florentí Moyano, llegida a la Universitat 
Rovira i Virgili l’any 2009, sobre l’antiga companyia de gas a Reus: Gas Reusense.

Promoguda pels interessos locals i dirigida per Macià Vila, amic personal del General Prim, aquesta 
companyia es va constituir l’any 1854. Va construir una de les primeres fàbriques de gas de Catalunya 
i va introduir l’enllumenat de gas als carrers de la ciutat. En aquella època, Reus era la segona ciutat 
per població de Catalunya i una iniciativa industrial d’aquest tipus i magnitud va representar un avenç 
i una millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans.

En arribar l’electricitat a finals del segle XIX, Gas Reusense també es va introduir en aquest negoci i 
va construir una central de generació elèctrica a partir del carbó, al costat mateix de la fàbrica de gas. 
Malgrat tot, quan es va imposar l’electricitat hidroelèctrica, la companyia de Reus ja no va poder seguir 
el ritme tecnològic i va vendre els seus actius elèctrics a l’Energía Eléctrica de Cataluña.

Com a conseqüència de les vicissituds de la Guerra civil i durant la postguerra, Gas Reusense va haver 
d’arrendar la fàbrica de gas per tres anys a Carbones del Cadí. Després d’aquest període va recuperar 
la producció de gas i, a partir dels anys 60, va participar en el negoci de la distribució del butà.

Quan les fàbriques de gas es van veure obligades a abandonar el carbó i canviar a la nafta, Gas 
Reusense no va poder assumir el repte tecnològic. La companyia Catalana de Gas y Electricidad va 
adquirir els seus actius de gas, i va passar a desenvolupar-ne l’activitat l’any 1969. 

Més endevant, amb l’arribada del gas natural, Catalana de Gas, després de diferents canvis societaris, 
es va convertir en l’actual Gas Natural Fenosa.


