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La pretensió d’aquest llibre és introduir el lector en la trajectòria econòmica i empresarial de la 
indústria del gas a Catalunya, fent una atenció especial a les fàbriques no barcelonines. El gas d’hulla 
va ser una de les innovacions més significatives de la Primera Revolució Industrial i va tenir una 
importància cabdal en la transformació de les formes de vida i de treball des del moment mateix de 
la seva introducció, en el segon terç del segle xix. 

En una primera part, el llibre presenta una anàlisi de conjunt de l’evolució de la indústria del gas a 
Catalunya des de la creació de la pionera Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas, el 1842, fins 
a la desaparició de les darreres fàbriques, en els anys 1990. Aquest segle i mig de trajectòria s’estudia 
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Aquesta visió de conjunt va seguida d’una segona part dedicada a l’estudi de la trajectòria individual 
de les 32 fàbriques que van arribar a existir fora de Barcelona. Hem d’assenyalar que Catalunya 
concentrava el major nombre de fàbriques de gas d’Espanya. 

L’anàlisi a nivell municipal permet conèixer les iniciatives endegades per tal de dotar cada localitat 
d’enllumenat per gas i la seva evolució. L’estudi dedica una atenció especial al paper capital que van 
jugar els ajuntaments en el desenvolupament d’aquesta indústria (atorgaven les llicències, fixaven 
les condicions de funcionament i habitualment n’eren el principal client, sovint morós).
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Pròleg

La indústria del gas és encara una gran desco-
neguda, però amb treballs d’investigació com 
el que ara presentem s’aconsegueix revertir 
aquesta situació. Aquesta publicació se suma 
als extensos estudis que fa anys que editem 
des de la Fundació Gas Natural Fenosa i que 
permeten que la recerca i el coneixement de les 
indústries del gas i l’electricitat es puguin in-
corporar, des d’una perspectiva científica, a la 
història i l’estructura econòmica convencional. 

Amb aquest estudi volem introduir el lector 
en la trajectòria econòmica i empresarial de la 
indústria del gas a Catalunya, fent una atenció 
especial a les fàbriques no barcelonines. No po-
dríem entendre un moment tan important per 
a la nostra pròpia evolució sense les fàbriques 
de gas a les ciutats. El gas d’hulla va ser una de 
les innovacions més significatives de la Primera 
Revolució Industrial i va tenir una importància 
cabdal en la transformació de les formes de vida 
i de treball des del moment mateix de la seva in-
troducció, en el segon terç del segle xix. 

El llibre presenta una anàlisi del conjunt de 
l’evolució de la indústria del gas a Catalunya 
des de la creació de la pionera Sociedad Cata-
lana para el Alumbrado por Gas, el 1842, fins 
a la desaparició de les darreres fàbriques, en els 
anys 1990. El 1842 arriba l’enllumenat per gas i 
s’inicia una autèntica revolució: es trenca el cicle 
agrícola, en què amb la posta del sol ens refu-
giàvem a casa, s’acaba el fet de no poder llegir 
quan es fa fosc, o el de no poder anar pel carrer, i 
s’inicia el temps en què es desvetlla la nit, en què 
creix l’oferta en el món dels teatres o les òpe-
res. Els comerços volen disposar també d’aquest 

enllumenat, les indústries canvien les seves tec-
nologies per aprofitar aquesta font d’energia i 
contribuir a la seva pròpia revolució, i a les llars 
arriben les primeres calefaccions i les primeres 
cuines de gas, els gasodomèstics.

Això constituïa tot un engranatge que necessita-
va aquella energia, una energia que havia de ser 
produïda a prop del lloc on seria consumida, i és 
que a Catalunya es concentrava el major nombre 
de fàbriques de gas d’Espanya: fins a 32 són les 
que van existir fora de Barcelona i que són objec-
te d’aquest estudi. Aquest moment és el punt de 
partida de l’estudi que presentem i que els autors 
ens desgranen en tres fases: una primera d’arrela-
ment i expansió de la indústria, que va perdurar 
fins a finals del segle xix; la segona, caracteritza-
da per la competència amb l’electricitat, que va 
cobrir el primers cinquanta anys del segle xx i 
que va comportar, alhora, una diversificació en 
els usos del gas i un estancament global del seu 
consum; i finalment, la tercera i última, iniciada 
en la dècada de 1960, que va contemplar, prime-
rament, el reemplaçament del combustible origi-
nal –substitució del carbó mineral pels derivats 
del petroli– i, posteriorment, l’eliminació de la 
producció en si mateixa, rellevada per la distri-
bució directa de gas natural.

Esperem que aquesta publicació ajudi a conti-
nuar avançant en el coneixement, la difusió i la 
posada en valor de la història de la indústria del 
gas, tot aportant nous elements per a l’estudi 
del procés d’industrialització del país.

Martí Solà Sugrañes
Director general

Fundació Gas Natural Fenosa
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Introducció

Aquest llibre té com a objectiu principal posar 
a l’abast de les persones interessades la informa-
ció més rellevant sobre l’evolució a Catalunya 
de la indústria del gas. Com és sabut el gas 
d’hulla va ser una de les innovacions més carac-
terístiques de la Revolució industrial. En un 
principi el seu ús primordial va ser l’enllumenat, 
tant el públic com el particular. De fet, la llum 
de gas va representar a l’època una profunda 
transformació en les formes de vida a les ciutats 
i en l’organització del treball. L’avantatge que 
aportava respecte els llums d’oli fins llavors 
vigents era radical. Com diria un diari barcelo-
ní en comentar, el 1842, les primeres proves del 
nou sistema “... al lado de estos candelabros, los 
faroles antiguos parecen moribundos”1. Això 
implicava una millora radical en la seguretat 
urbana i la possibilitat d’allargar la vida social 
al carrer més enllà de l’ocàs2. També va trans-
formar els horaris i les condicions de treball, en 
facilitar l’activitat nocturna i reduir els riscos 
d’incendi respecte a les candeles i torxes fins 
llavors emprades. 

1 Diario de Barcelona, 3 de novembre de 1842.
2 La Westminster Review publicava el 1829, un comen-

tari sobre l’impacte de l’enllumentat public de gas a 
Londres: “La nova llum, sí. Molt s’ha parlat del seu 
poder i influència, ha fet més per la moralitat i l’ordre 
a Londres aquesta nova llum que els il·luminats 
discursos de tots els predicadors; el vell Murdoch tot 
sol ha eliminat més vici que la Supression Society, i 
ha estat un policia més eficaç que no el vell Col-
quhoun i Sir Richard Birnie, junts.” Murdoch va ser 
qui primer va desenvolupar el gas d’hulla a Angla-
terra; Colquhoun i Birnie, eren famosos caps de 
policia de Glasgow i Londres. 

En aquestes circumstàncies, el consum de gas 
va esdevenir ben aviat un excel·lent indicador 
del desenvolupament econòmic i social d’un 
país. L’ús comercial del gas d’hulla a Espanya 
s’inicià a Barcelona de la mà de la Sociedad 
Catalana para el Alumbrado por Gas (a partir 
d’ara Sociedad Catalana), constituïda el 18433; 
però la seva expansió a Espanya fou molt més 
lenta i menys intensa que l’enregistrada a d’altres 
països europeus. Només Catalunya arribà a 
tenir una producció i un consum de gas d’hulla 
pròxim als estàndards europeus4. Tant o més 
significatiu fou que el nombre de fàbriques 
existents en esclatar la Guerra Civil fos de 23 a 
Catalunya i només una trentena a la resta d’Es-
panya.

L’estudi que es presenta se centra, precisament, 
en les fàbriques instal·lades fora de Barcelona, 
amb la voluntat d’abordar aquells aspectes 
menys coneguts del desenvolupament del sector. 
Per a fer-ho, el llibre es divideix en dues parts. 
La primera presenta una anàlisi agregada de 
l’evolució del sector gasista català, atenent a les 
grans fases per les que ha passat el seu desenvo-
lupament, des de l’erecció de les fàbriques, 
durant el segle xix, fins al seu tancament, a finals 

3 L’empresa es transformà en Catalana de Gas i Elec-
tricitat, S.A. el 1912, modificant el nom a Catalana 
de Gas, S.A. el 1987 i passant a ser Gas Natural SDG, 
el 1992, avui Gas Natural Fenosa.

4 El 1933, el consum de gas per habitant era de 53 m3 

a Bèlgica i Àustria; de 51 m3 a Alemanya i de 45 m3 

a França. Catalunya arribava als 28 m3, per damunt 
d’Itàlia. Espanya, inclosa Catalunya, consumia 7 m3 
per habitant. 
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del segle xx, de la mà de l’arribada del gas natu-
ral. La segona part està dedicada a presentar la 
trajectòria de cada fàbrica, fos dins dels grups 
empresarials que es van formar o de forma in-
dependent. Naturalment, la informació dispo-
nible de cada experiència és diferent. En alguns 
casos disposem de monografies d’abast divers, 
mentre en d’altres la nostra recerca ha hagut de 
basar-se en els arxius locals i en els fons que 
custòdia la Fundació Gas Natural Fenosa. 

Per a dur a terme aquestes tasques d’escorcoll 
en arxius d’arreu de Catalunya hem comptat 
amb la col·laboració de diverses persones, en 
particular de Montserrat Duran (província de 
Barcelona), Ricard Ginjaume (Barcelona, Tar-
ragona i Lleida), Pere Sala (Girona) i Vicent 

Terol (Tarragona). També hem d’agrair la seva 
amabilitat i competència a Anna Maria Bragulat 
i Olga González de l’Arxiu Històric de la Fun-
dació Gas Natural Fenosa. Hem tret profit en 
la nostra tasca del buidat exhaustiu d’escriptures 
notarials que havia dut a terme el Centre d’Es-
tudis A. de Capmany per a la pròpia Fundació 
de la mà de Raimon Soler. Finalment, volem 
donar les gràcies als senyors Pere A. Fàbregas i 
Martí Solà, anterior i actual directors generals 
de la Fundació Gas Natural Fenosa per la con-
fiança dipositada en nosaltres. A Eva Buch, 
directora del Museu del Gas i l’Arxiu Històric 
de la Fundació Gas Natural Fenosa i Mireia de 
Quadras, gerent, per les facilitats atorgades.

C. Sudrià i A.M. Aubanell
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1.1. Orígens i desenvolupament 
de la indústria del gas 
a Europa

Tal com assenyalàvem en el capítol introducto-
ri, el gas d’hulla fou una de les innovacions més 
significatives de la Primera Revolució Indus trial. 
Ho fou per la transcendència que va tenir per si 
mateix en el procés d’industrialització i ho fou, 
també, pel fet d’estar estretament lligat a alguns 
dels trets fonamentals del procés, com el prota-
gonisme del carbó mineral o la transformació 
de la siderúrgia i de la metal·lúrgia. Per entendre 
aquestes implicacions i els seus efectes en l’ar-
relament de la mateixa indústria gasista, cal re-
cordar quines eren les característiques bàsiques 
de la producció de gas d’hulla en aquesta pri-
mera època de gran expansió.1

El procediment tècnic de producció del gas 
d’hulla va romandre pràcticament inalterat en 
els seus trets essencials durant les primeres dè-
cades. Consistia en la destil·lació mitjançant la 
calor, però en sec (sense combustió), de l’hulla 
comuna. Del primer escalf en cambra tancada 
se n’obtenia, d’una banda, coc, o sigui carbó 
purificat; i de l’altra, un vapor fortament qui-
tranat i amb contingut d’amoníac i d’àcids 

1 La bibliografia general sobre els orígens i l’evolució 
de la indústria del gas a nivell internacional és molt 
abundant. Una síntesi recent es troba a Paquier i 
Williot (2005), que també conté una bibliografia 
exhaustiva; entre els treballs pioners sobre el tema 
cal esmentar els de M.E. Falkus (1967-1982). Des 
d’una perspectiva empresarial, resulten especialment 
interessants les consideracions de Robert Millward 
(2005), cap. 3.

sulfhídric i cianhídric. Hom procedia a l’elimi-
nació d’aquestes impureses per procediments 
físics (rentats) i químics, que permetien obtenir 
quantitats aprofitables de quitrà i d’aigües amo-
niacals. El gas purificat era, finalment, emma-
gatzemat al gasòmetre per ser distribuït. Les 
millores incorporades a aquest procediment van 
limitar-se als sistemes de purificació, i a la forma 
i el volum dels aparells emprats i als mètodes de 
càrrega i descàrrega dels forns.2

La presència de substàncies volàtils inflamables 
en qualsevol procés de combustió era coneguda 
des d’èpoques molt remotes, però els experi-
ments científics destinats a trobar la manera de 
produir gas per a la seva utilització com a font 
calòrica i lumínica no van començar fins al segle 
xvii. Els primers intents d’aplicació pràctica es 
van fer esperar fins a finals del segle xviii.

Va ser un enginyer francès, Philippe Lebon, qui 
primerament va tenir consciència de la impor-
tància que podia adquirir el gas com a forma 
d’energia. Els seus experiments de finals del 
segle xviii van culminar en una sèrie de demos-
tracions públiques a París la tardor de 1801. 
Quedaven en evidència la qualitat de la calor i 
de la llum que hom podia aconseguir amb el nou 
procediment i els avantatges econòmics que 
comportaria la comercialització dels subpro-

2 Una descripció del procediment d’obtenció del gas 
d’hulla i de les millores incorporades es pot trobar a 
Elton (1958). També en la versió reduïda d’aquesta 
obra: Terry i Williams (1980), vol. II, p. 736-749;  
i amb molta més precisió i claredat, al llibre de  
J.C. Alayo i F.X. Barca (2011).

1. L’evolució de la indústria del gas 
a Catalunya. Les grans fases
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ductes que el procés de producció procurava. 
L’èxit de les experiències no va interessar, però, 
les autoritats franceses i Philippe Lebon va 
morir pocs anys després sense haver vist accep-
tats ni el gas ni la “termolàmpada” que havia 
inventat.

Les demostracions de París no foren, però, del 
tot inútils; ben al contrari, van jugar un gran 
paper com a incentiu per a noves experiències 
en altres llocs. Per exemple, a Anglaterra, on 
William Murdock, encarregat de les mines que 
Bulton & Watt tenia a Cornualla, estava treba-
llant sobre el gas d’hulla des dels anys 1790. 
Aquests treballs no van rebre un impuls remar-
cable fins que les demostracions de Lebon, 
observades per Gregory Watt, van fer present 
la utilitat de l’invent. Un fruit de la subsegüent 
represa dels experiments fou la il·luminació de 
la factoria de Bulton & Watt al Soho de Bir-
mingham l’abril de 1802 i la progressiva divul-
gació del nou sistema a la Gran Bretanya.

El pas cap a la definitiva comercialització reque-
ria encara un altre impuls decidit, el qual pro-
vindria d’un dels pioners més caracteritzats de 
la Primera Revolució Industrial: George Au-
gustus Lee, de la filatura de cotó Phillips & Lee 
de Manchester. Havent observat els resultats 
dels experiments de Murdock, Lee va demanar 
insistentment a l’inventor i als seus patrons de 
posar a punt un procediment d’il·luminació a 
base de gas d’hulla que fos aplicable a la seva 
empresa. Phillips & Lee fou, efectivament, la 
primera gran fàbrica que va disposar d’il-
luminació de gas, el 1806, ampliada i millorada 
en els anys següents. Des de 1809 Bulton & Watt 
va instal·lar maquinària per a la producció de 
gas en moltes altres fàbriques, amb un èxit con-
siderable.3

3 Falkus (1982), p. 220-334.

Aquestes primeres passes en l’ús del gas d’hulla 
es van caracteritzar, doncs, per la manufactura 
directa feta pels mateixos consumidors, amb 
aparells adquirits a fabricants especialitzats. Les 
empreses fabrils van ser les principals benefici-
àries d’aquesta primera onada. Cal tenir en 
compte, en aquest punt, que l’enllumenat era un 
dels costos més feixucs que pesaven sobre la 
producció fabril. En un càlcul que Bulton & 
Watt va fer el 1808 per il·luminar una factoria, 
s’establia que l’enllumenat tradicional per can-
deles de sèu significava una despesa anual de 
2.247 £, mentre que el gas tan sols costaria 106 £ 
l’any.4

El pas següent en la difusió del consum del gas 
d’hulla va tenir característiques d’autèntica re-
volució tecnològica, encara que en realitat no 
comportés canvis tècnics rellevants. Es tracta 
d’una innovació de concepte fonamental: l’es-
tabliment d’un sistema de distribució que per-
metés servir a un gran nombre de consumidors 
a casa seva des d’un sol centre de producció. Era 
la primera vegada que es plantejava la distribu-
ció domiciliària d’un producte mitjançant una 
infraestructura fixa. La distribució d’aigua, la 
següent experiència d’aquesta mena, trigaria 
trenta anys a fer-se realitat. Era l’origen de la 
moderna companyia de servei públic en xarxa. 
La iniciativa la va proposar a Londres un pin-
toresc empresari aventurer d’origen moldau que 
es feia dir Frederick Wilson, l’èxit del qual no-
més es pot comprendre en un entorn d’autènti-
ca passió per la innovació tècnica i empresarial, 
tan pròpia de l’Anglaterra de les primeres dèca-
des del segle xix. La història és coneguda i no 
cal reproduir-la aquí. N’hi ha prou de recordar 
que va ser el 1812 quan va constituir-se la pri-
mera companyia de servei públic de gas, la Gas 

4 Ibídem, p. 223.
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Light and Coke Company, de la qual ben 
aviat s’allunyaria Winsor, massa visionari per 
administrar una companyia amb centenars 
d’inversors.

El desenvolupament, a partir d’aquest moment, 
de la indústria gasista a la Gran Bretanya és una 
mostra espectacular de l’extraordinària capacitat 
d’adaptació a les novetats tecnològiques i de la 
força de la iniciativa empresarial en el país bres-
sol de la Revolució Industrial. Després de 
l’entrada en funcionament de la companyia de 
Londres, les següents van aparèixer a Preston i 
Liverpool el 1816, i immediatament l’expansió 
va prendre un ritme increïble. En tres grans 
onades (1819-25, 1831-37 i 1842-46), el submi-
nistrament de gas va anar arribant, de manera 
esglaonada, a la gran majoria dels centres urbans, 
començant pels de més població. Cap al 1830 
totes les ciutats de més de 20.000 habitants 
disposaven de servei de gas, i el 1846 la nova 
forma d’energia era present en totes les localitats 
de més de 2.500 ànimes.5 A començaments del 
segle xx (1902) hi havia oficialment registrades 
710 companyies, amb unes vendes anuals de 
4.200 milions de metres cúbics, si bé sembla que 
el nombre real d’empreses era, encara, molt 
superior.6

No hi ha dubte que l’abundància i el baix preu 
de la primera matèria (l’hulla), les possibilitats 
de col·locació per als principals subproductes 
(coc i quitrà) i la mateixa capacitat adquisitiva 
dels britànics ajuden a entendre aquest creixe-

5 Falkus (1967).
6 Williams (1981), p. 27. La minusvaloració del nombre 

de fàbriques oficialment registrades respecte de les 
realment existents es dedueix de les dades que esmen-
ta l’article citat en la nota anterior (més de 80 ciutats 
amb gas ja el 1851) i de les que ofereix Berterlsmann 
(1914-1921), p. 4 (1.700 fàbriques, Irlanda inclosa, 
per a començaments del segle xx).

ment extraordinari. És per això també natural 
que en altres països la implantació de la indústria 
gasista fos un procés molt més lent.

La informació disponible sobre les primeres 
passes de la producció de gas d’hulla a França i 
a Alemanya no és tan detallada. A França, des-
prés de la desaparició de Philippe Lebon, la 
iniciativa per a la comercialització del gas no es 
va reprendre fins a l’arribada a París, el 1815, de 
F.A. Winsor, l’impulsor de la companyia de 
Londres. La constitució d’una empresa de gas 
a París va resultar un afer lent i complicat. Una 
petita fàbrica, que subministrava tan sols a abo-
nats particulars, va funcionar en els primers anys 
1820. El 1824 la Compagnie française pour 
l’éclairage au gaz arribava a un acord de fusió 
amb l’anglesa Manby, Wilsen & Cº i, el 1829, 
començava la il·luminació, mitjançant el gas, dels 
carrers de París. El desenvolupament de la in-
dústria gasista a la resta de França va ser a partir 
d’aquell moment relativament ràpid. En els 
primers anys del segle xx hom calculava una 
producció total pròxima als 700 milions de 
metres cúbics anuals en un miler de fàbriques 
repartides per tot el país.7

A Alemanya, l’aparició de les primeres indús-
tries específicament dedicades al gas va estar 
precedida, com a la Gran Bretanya, d’una dè cada 
de construcció de nombroses instal·lacions de 
caràcter particular destinades a fàbriques, tea-
tres, casernes, etc. La producció per al servei 
públic no apareix fins al 1826, a Hannover, sota 
la iniciativa d’una entitat anglesa, la Imperial 
Continental Gas Association, que el mateix any 
obriria una fàbrica a Berlín i poc més tard a 
Colònia (1841) i a Frankfurt (1845). La inicia-

7 Masse (1914), vol. I, p. 30-33. Xifra de producció a 
la p. 50. Per al nombre de fàbriques, Berterlsmann 
(1914-1921), p. 4.
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tiva autòctona va seguir immediatament la fo-
rana, iniciant-se una etapa de forta expansió de 
la indústria del gas. En els cinquanta anys que 
van de 1826 a 1875 es van inaugurar més de 
600 fàbriques, essent el període de més activitat 
la dècada 1860-70.8

La taula 1 i el mapa 1 presenten una comparan-
ça entre els nivells de producció i de consum 
assolits pels principals països europeus en dos 
moments significatius: en els anys del tombant 
entre els segles xix i xx, quan podem considerar 
conclosa la fase d’arrelament de la nova indús-
tria, i el 1933, poc abans de l’esclat de la Guerra 
Civil a Espanya i de la Segona Guerra Mundial, 
que trencarien per sempre les bases del negoci 
del gas. El nombre d’instal·lacions no augmen-
tà enlloc d’Europa en els anys posteriors a 1890, 
en bona part perquè en molts països no queda-
ven ja ciutats o pobles on fos factible fer funcio-
nar de manera rendible una fàbrica de gas.

8 Knap (1879), p. 11-27.

Les dades ens mostren que la Gran Bretanya 
constitueix un cas del tot excepcional pel nivell 
de consum assolit, tant en termes absoluts com 
relatius. El consum per habitant és cinc vegades 
el de França i Alemanya. Queda clar, en tot cas, 
que si la diferència en el consum relatiu de gas 
d’anglesos i continentals és substancial, també 
ho són les diferències dins del continent. Itàlia 
i Espanya presenten un consum per habitant 
que està 4 o 5 vegades per sota d’Alemanya i 
França. La magnitud de la diferència fa pensar 
en factors diversos que juguen en la mateixa 
direcció: el cost del carbó, el clima, el nivell de 
renda de les famílies consumidores i la intensi-
tat en l’ús del gas per la indústria.

1.2. L’expansió de la indústria 
del gas a Espanya

Aquestes consideracions de caràcter general 
sobre l’expansió de la indústria del gas a Euro-

Taula 1. Producció de gas d’hulla en diversos països europeus, 1890-1913 i 1933

 
 

1980-1913 1933
Increment 

anual 
acumulatiu 

(%)

Producció  
total  

(milions de m3)

Producció  
per habitant 

(m3)

Producció  
total  

(milions de m3)

Producció  
per habitant 

(m3)

Gran Bretanya 4.251 115 8.760 196 2,2

França 623 16 1.875 45 3,4

Alemanya 1.366 24 3.319 51 2,7

Itàlia 195 6 521 12 3,0

Espanya 112 6 179 7 1,4

Catalunya 51 27 83 28 1,5

Espanya s/Catalunya 61 4 96 4 1,4

Fonts: 1890-1913, adaptat de Millward (2005, p. 34-35); 1933, Aide-Mémoire de l’industrie du gaz (1936-1940). 
Journal des usines à gaz. Paris, s/d. p. 278. Espanya i Catalunya, Sudrià (1983).
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pa ens han de servir de guia en la interpretació 
del que va succeir a Espanya i a Catalunya. Els 
trets essencials de l’arrelament i l’expansió de la 
indústria del gas a Espanya reflecteixen amb 
fidelitat les característiques del procés de mo-
dernització econòmica del vuit-cents espanyol: 
retard considerable respecte dels països pioners, 
poca i desigual difusió de les innovacions i de-
pendència de la iniciativa forana. Una ràpida 
anàlisi d’aquests aspectes definitoris de l’expan-
sió de la indústria gasista al conjunt de l’Estat 
servirà d’introducció i de marc de referència per 
al posterior estudi detallat del cas català.9

9 Una introducció a l’estudi de la història de la indús-
tria del gas a Espanya es pot trobar a Sudrià (1983).

Pel que fa referència al retard, cal precisar que 
ens referim a la producció industrial, no pas al 
coneixement de la tecnologia en si mateix. És 
ben sabut que les primeres experiències d’enllu-
menat per gas van tenir lloc en dates no gaire 
allunyades de les europees.10 La primera fàbrica 
de gas espanyola –la instal·lada a Barcelona per 
la Sociedad Catalana–, però, no va començar a 
funcionar fins al 1842, més de trenta anys des-
prés de la pionera londinenca i gairebé quinze 
anys després de París i Berlín. Això no obstant, 
el cas espanyol no hauria estat gaire diferent del 
d’altres països perifèrics, si no s’hagués pro duït 

10 Fábregas (1993).

Consum per habitant (m3)
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Mapa 1. Consum de gas a Europa, 1933 (m3). 
Font: Nadal, dir. (2003, p. 86).
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un desenvolupament tan pobre després de les 
primeres experiències.

La taula 2 recull les dades disponibles sobre el 
nombre de fàbriques existents a Espanya en 
diverses dates i la producció que van assolir. 
Hom hi comprova que en el moment de màxima 
expansió només s’arribà a 81 fàbriques, que 
servien unes 75 ciutats. Aquesta és la raó de la 
forta diferència en el consum per habitant que 
vèiem en la taula 1. Recordem que les fàbriques 
en funcionament a la Gran Bretanya, França o 
Alemanya es comptaven per centenars. Fins i 
tot a Itàlia el nombre de fàbriques de gas en 
actiu va arribar a 180.11 Un país de les dimen-
sions de Suïssa tenia 35 fàbriques el 1900, és a 
dir, 1,2 per cada 100.000 habitants.

A Espanya, vint anys després d’entrar en fun-
cionament la primera fàbrica, tan sols se n’ha-
vien creat vint-i-cinc més. Les dècades de 1870-
80 i 1880-90 van resultar més favorables, però 
tampoc no van contemplar l’esclat espectacular 
d’altres països. Així les coses, l’arribada de la 
llum elèctrica, en la darrera dècada del segle xix, 
va trobar el servei de gas reduït a un nombre 

11 Giuntini (2009), p. 44.

molt petit de localitats fortament concentrades 
a les províncies de la perifèria. Com va dir molt 
encertadament un estudiós de la història ener-
gètica espanyola, “España ha pasado del candil 
a la lámpara eléctrica sin mediar apenas el alum-
brado por gas, cual ha ocurrido en la mayor 
parte de los países”.12

La localització de les fàbriques espanyoles me-
reix algun comentari addicional. Tal com es pot 
comprovar en el mapa 2, la gran majoria de les 
ciutats en les quals es va instal·lar el servei de 
gas eren ciutats costaneres, especialment de la 
Mediterrània. La costa nord, amb millors dota-
cions pròpies de carbó i amb un accés menys 
costós al carbó importat, només enregistra vuit 
instal·lacions, mentre que la costa mediterrània 
i l’atlàntica andalusa n’apleguen gairebé 60. Això 
ja ens indica que no foren els preus del carbó 
l’element que determinava l’establiment de les 
fàbriques. I segurament això val també respecte 
de les raons que poden explicar la feblesa de 
l’expansió gasista espanyola en comparació amb 
altres països.

Hom pot pensar, efectivament, que la raó 
d’aquesta feblesa rau en el cost del carbó, que 
faria pujar el preu del gas a nivells prohibitius. 
Sense posar en dubte el fet que el carbó era a la 
major part d’Espanya més car que en altres 
països europeus, hi ha diversos elements que fan 
dubtar d’aquesta hipòtesi, a més del que acabem 
d’assenyalar respecte de la localització de les 
fàbriques. Observem, primerament, les diferèn-
cies en els preus del carbó a les quals ens referim. 
Tal com es pot veure en el gràfic 1 següent, els 
preus del carbó a Barcelona de fet van baixar en 
termes reals des de 1856 a 1898. La raó d’aquest 
descens no va ser pas una reducció dels preus 
cobrats pels exportadors britànics, sinó la re-

12 Vidal Burdils (1949), p. 20.

Taula 2. La indústria espanyola del gas 
d’hulla, 1861-1935

Nombre  
de fàbriques

Producció  
(milions de m3)

1861 25 25 (1870)

1901 81 101

1928 127

1935 51 189

Font: Sudrià (1983); Dirección General de Minas y 
Combustibles. Estadística General del consumo de 
carbones por las distintas industrias.
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ducció dels aranzels, primerament, i dels nòlits 
entre la Gran Bretanya i Barcelona, més tard. 
Sembla, doncs, que després de la primera 
 empenta dels anys 1850, que va tenir lloc en 
 moments de preus del carbó molt elevats, es 
donaven les condicions per a una segona onada 
de més volada que la que es va produir.

D’altra banda, una comparació dels ingressos i 
les despeses d’explotació a nivell de fàbrica 

també aporta dubtes sobre la rellevància dels 
preus del carbó com a factor explicatiu de la 
dèbil expansió de la indústria del gas. En aquest 
cas ens ha semblat que un país amb el qual la 
comparació resultaria instructiva podia ser 
Suïssa. Sense carbó propi i amb costos elevats 
per transportar-lo, la situació seria semblant a 
la d’Espanya, però no pas els resultats, tal com 
ja hem assenyalat. La taula 3 permet comparar 
ingressos i despeses unitaris de les dues fàbri-

La Corunya

Santiago de Compostel·la

Logronyo

Saragossa

San Sebastià/Donostia

Múrcia

Cadis

Màlaga

Cadis

Xàtiva

Còrdova

Mapa 2. Fàbriques de gas d’hulla. 1901 i 1935. 
Font: Sudrià (1983); Dirección General de Minas y Combustibles. Estadística General del consumo de carbones  

por las distintas industrias.
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Gràfic 1. Preus del carbó britànic importat a Barcelona, 1851-1835. 
Font: Nadal, Benaul i Sudrià (2012, p. 103).

Taula 3. Rendiment comparat de la producció de gas a Espanya i a Suïssa, 1899-1901

Fàbrica de gas de Zuric, 1899 Fàbrica de Sociedad Catalana, 1901

Rendiments 
per 1000 kg 

d’hulla

Preu  
unitari 
(francs)

Ingressos/ 
despeses  

per 1000 kg 
(francs)

Rendiments 
per 1000 kg 

d’hulla

Preu  
unitari 
(francs)

Ingressos/
despeses  

per 1000 kg 
(francs)

a Despeses Hulla (kg) 1.000 0,03 27,10 1.000 0,04 39,75

b1 Ingressos Gas (m3) 282 0,21 57,77 271 0,17 44,72

Coc (kg) 620

– Consum 
intern

140

b2 Coc net 
(kg)

480 0,03 13,45 434 0,08 32,55

b3 Quitrà (kg) 54 0,03 1,81 54 0,08 4,05

b = b1 + b2 + b3 Total 73,02 81,32

c = b – a Marge brut 
d’explotació

45,92 41,57

Fonts: Weis (1900) i Gas Natural Fenosa.
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ques de gas més importants de cada país. Com 
es pot veure, el carbó era efectivament més car 
a Barcelona, però això quedava gairebé del tot 
compensat pel preu al qual es venien els sub-
productes. L’eficiència física d’ambdues instal-
lacions era molt semblant, de manera que a la fi 
el marge brut que obtenia cadascuna era molt 
similar. Això sí, la fàbrica de Zuric cobrava el 
gas un 20% més car que la de Barcelona. L’escàs 
arrelament de la indústria del gas estaria molt 
més lligat a la baixa capacitat adquisitiva dels 
potencials demandants espanyols que no pas al 
preu efectivament més elevat del carbó.

Una ciutat com Madrid consumia per habitant 
la desena part que les principals ciutats angleses 
i un 20 per cent del que consumia París.13 Lior-
na i Bari, dues ciutats italianes amb la mateixa 
població que Granada, distribuïen el 1913 
4 milions de metres cúbics anuals de gas, mentre 
que la ciutat andalusa no arribava al milió i mig.14 
Les ciutats espanyoles de més alt consum relatiu 
(Barcelona i Cadis) tot just arribaven al nivell 
de les ciutats alemanyes i quedaven molt lluny 
de les d’altres països europeus.15 Atès aquest 
baixíssim consum per habitant, la majoria de les 
localitats espanyoles quedaven situades per sota 
del mínim de consum que podia fer rendible la 
instal·lació d’una fàbrica de gas.

Aquest mateix argument, la feblesa de la deman-
da, explica les dificultats que van experimentar 
moltes de les empreses gasistes espanyoles 
creades en el segle xix. Albert Broder ja ho 

13 Madrid consumia, el 1901, 21 metres cúbics de gas 
per habitant, mentre que, segons Masse (1914), I, 
p. 51, el de nou grans ciutats angleses era de 186 me-
tres cúbics, i el de París de 117.

14 Broder (1981), p. 1671.
15 Barcelona i Cadis arribaven als 75 i 73 metres cúbics 

per habitant, respectivament, i nou grans ciutats 
alemanyes, segons Masse (1914), a 76 metres cúbics.

havia fet present en la seva tesi doctoral.16 En els 
darrers anys ho han ratificat els diversos treballs 
impulsats i publicats per la Fundació Gas Na-
tural Fenosa i altres aportacions. En el cas de 
Madrid, estudiat per Broder,17 el Crédito Mo-
biliario Español dels germans Pereire s’havia fet 
amb el negoci del gas el 1856, després de deu 
anys de funcionament fortament deficitari. Dins 
el hòlding dels Pereire, la fàbrica de gas jugaria 
el paper de consumidor del carbó de les mines 
que posseïen a la província de Lleó, utilitzant 
per això el Ferrocarril del Nord, que també 
controlaven. A més d’assegurar-se un cert nivell 
de demanda a les mines i al ferrocarril, els pro-
motors pensaven que la reducció dels preus de 
l’hulla consumida faria augmentar la clientela i 
els beneficis. A l’arribada del ferrocarril, el 1865, 
els preus del carbó van baixar, efectivament, de 
manera espectacular (de 103,4 francs a 72 francs 
la tona). Però la rendibilitat de la fàbrica no va 
arribar als nivells esperats. Els 8 milions de 
metres cúbics de capacitat de producció anual 
no van trobar demanda fins quinze anys més 
tard, el 1879. L’obstacle insuperable era la man-
ca de demanda privada, que a més de limitar les 
possibilitats d’expansió deixava la compañía en 
mans de l’Ajuntament, que l’obligava a acceptar 
preus poc remuneradors i greus dilacions en el 
cobrament. Una història semblant exposen 
Dionisio García de la Fuente per a Alacant i 
Mercedes Fernández-Paradas per a Còrdova, 
els quals n’han fet un seguiment exhaustiu.18 
L’empresa de Màlaga i les companyies gallegues, 
cadascuna en el seu context, patiran els mateixos 
problemes.19

16 Broder (1981), p. 1.660-1.697.
17 Ibídem, p. 1.683-1.697.
18 García de la Fuente (2006); Fernández-Paradas (2009).
19 Martínez, Mirás i Lindoso (2010); Fàbregas (2003).
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Tampoc no era un problema de dimensió em-
presarial. El 1880 la companyia madrilenya va 
decidir adquirir les set petites fàbriques funda-
des per la Compañía General de Crédito en 
España, aleshores propietat d’una societat ga-
sista holandesa, però l’operació no va millorar 
els resultats de la companyia, com tampoc no 
va fer-ho –més endavant– la introducció de fà-
briques d’electricitat tèrmica, competitives, de 
fet, amb les de gas. El 1895, la companyia ma-
drilenya deixà de pagar dividends i es veié 
obligada a ajornar els venciments de les obliga-
cions, després de molts anys de mantenir una 
política de remuneració del capital excessiva en 
relació amb els beneficis.

En definitiva, les fàbriques de gas de les princi-
pals ciutats espanyoles, amb l’excepció relativa 
de les catalanes, van passar gairebé totes per 
dificultats financeres i, en tot cas, van mante-
nir-se en un nivell de beneficis molt baix.20 En 
aquest sentit, és probable que fossin més rendi-
bles les fàbriques de poblacions petites però 
actives, que exigien una inversió i unes despeses 
relativament reduïdes en relació amb el consum. 
Això explicaria la florida de fàbriques en petites 
localitats catalanes i el fracàs de la indústria del 
gas en altres ciutats més importants de la resta 
d’Espanya.

Pel que fa al predomini de la iniciativa forana 
en la implantació de la indústria gasista a Espa-
nya, només cal dir que de les 25 fàbriques regis-
trades el 1861, com a mínim dotze havien nascut 
a l’empara directa o indirecta de la promoció 
estrangera. El negociant francès Charles Lebon, 
per exemple, va crear a Espanya vuit fàbriques 
de gas, i set van ser fundades per la Compañía 

20 Albert Broder arriba a aquestes mateixes conclusions 
en la seva anàlisi de les inversions a Espanya del grup 
Lebon. Broder (1981), p. 1.667-1.672.

General de Crédito en España, propietat del 
financer, també francès, Alfred Prost.21 Els em-
presaris espanyols van tenir una major presència 
en l’etapa posterior a la Restauració i sempre en 
poblacions menors.

1.3. El gas d’hulla a Catalunya: 
Barcelona i comarques

Si ara fixem el focus a Catalunya, el panorama 
no resulta tan decebedor, però tampoc no és 
assimilable al dels països europeus del nostre 
entorn. Com és sabut, la primera iniciativa se-
riosa per a l’establiment del gas d’hulla com a 
servei públic fou l’adoptada per l’Ajuntament 
de Barcelona, el desembre de 1840, en convocar 
un concurs públic per a l’arrendament de l’en-
llumenat per gas dels principals carrers de la 
ciutat, amb la facultat de servir també abonats 
particulars.22 La mesura era conseqüència de les 
ofertes rebudes de persones interessades en el 
negoci i de l’evidència d’obtenir amb el gas un 
substancial abaratiment dels costos de l’enllu-
menat public.23

L’abril de 1841, l’Ajuntament va adjudicar el 
concurs al negociant francès Charles Lebon. La 
seva oferta no era la més favorable econòmica-
ment, però presentava més bones garanties. La 
concessió va ser anul·lada per la Diputació de 

21 Sudrià (1983), apèndix.
22 Els antecedents i les primeres passes de la Sociedad 

Catalana es poden trobar a Arroyo (1996). També en 
l’informe intern de Catalana de Gas titulat Una 
 Industria Centenaria; a Matos de Castro (1972) 
i Vidal Burdils (1949), p. 14-15.

23 Una Industria Centenaria, p. 102, fa referència a un 
informe municipal segons el qual els 2.250 fanals d’oli 
existents a la ciutat gastaven anualment 38.461 duros, 
mentre que els 815 fanals de gas que podrien substi-
tuir-los gastarien, tan sols, 19.248 duros cada any.
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Barcelona per defectes de forma, però, final-
ment, el mes de juliol, l’Ajuntament i Lebon van 
signar el contracte definitiu.

Seguint el seu procediment habitual, Lebon va 
cercar capital barceloní per posar en marxa el 
projecte. Els primers associats van ser el banquer 
Pere Gil i els seus fills, amb les aportacions dels 
quals va iniciar-se la construcció de la fàbrica a 
la Barceloneta, a prop de la Muralla de Mar. El 
juliol de 1842, just un any després de la signa-
tura del contracte, la fàbrica estava ja a punt per 
començar a produir. Després de diverses proves, 
el 3 de novembre els nous fanals de gas il-
luminaven la Rambla i donaven nova vida 
nocturna al popular passeig.

En aquestes mateixes dates començava a con-
tractar-se el servei amb abonats particulars, amb 
gran èxit. El 28 de gener de 1843 s’escriptu- 
rava formalment la Sociedad Catalana, amb  
un  capital de 6 milions de rals, distribuït entre 
1.500 accions de 4.000 rals cadascuna. Van signar 
l’escriptura onze socis, entre els quals destaca-
ven Charles Lebon i els tres germans Gil  
i Serra.

Les primeres passes de la societat van estar 
prenyades de perills. Als aixecaments antiespar-
teristes de 1842 i 1843 els van seguir les dissen-
sions entre els socis, que van acabar amb la 
sortida de Charles Lebon de l’empresa. Sorgiren, 
a més, reticències entre el públic pel que fa a la 
seguretat del nou sistema d’enllumenat, enco-
ratjades per les irregularitats del servei en els 
primers moments.24 L’èxit, però, acabà impo-
sant-se i un observador destacat, Pascual Madoz, 
podia registrar, el 1846, la ràpida expansió que  
 

24 Un accident havia deixat la ciutat sense gas durant 
diversos dies a primers de setembre de 1842 (Diario 
de Barcelona, 11 de setembre de 1842).

estava experimentant el consum de gas a Barce-
lona:

“El 1º de octubre de 1842 se dió principio al 
alumbrado de gas con 53 faroles públicos, y en 
el día se cuentan 612; a primeros de noviembre 
de dicho año ardieron por primera vez algunas 
luces particulares, en fin de marzo último ya se 
contaban de éstas 2.521. En dicho periodo se ha 
tenido que luchar con no pocas preocupaciones, 
hijas de la ignorancia o de un temor pueril; 
preocupaciones que al fin han cedido el campo a 
la razón, quedando así asegurada la propagación 
del gas de un modo prodigioso”.25

El mateix testimoni destaca la importància que 
havien anat adquirint, entre els clients, les fàbri-
ques de la ciutat i, també, la utilitat que per a 
aquestes tenia el coc que resultava de la produc-
ció de gas:

“Antes de existir la sociedad, los fundidores de 
metales tenían que importar el coque del estran-
gero, o bien fabricárselo exprofeso con mucho 
dispendio; de modo que este precioso combusti-
ble tiene fácil salida”.26

En definitiva, Pascual Madoz conclou que, su-
perats els primers problemes de l’empresa, “su 
propiedad ya no es dudosa; y no está lejos el día 
que los accionistas reportarán crecidos lucros”.27

Tot i que el focus d’aquest llibre és l’estudi del 
desenvolupament de la indústria del gas a co-
marques, una referència a Barcelona resulta 
imprescindible. La fàbrica de la Sociedad Ca-
talana a la Barceloneta va ser dotada inicialment 
de vuit forns, dos amb cinc retortes de ferro 
cadascun i sis d’una sola retorta de maons re-

25 Madoz (1850), III, p. 491.
26 Ibídem.
27 Ibídem.
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fractaris.28 El 1846 els forns ja eren deu i la fà-
brica estava preparada per abastir 10.000 llums.29

Les xifres semblen expressar que el ritme de 
creixement de la producció va experimentar una 
forta davallada després d’haver cobert la deman-
da pública i privada preexistent (taula 4). En els 
anys 1850 el consum dels abonats particulars 
superava àmpliament el de l’enllumenat públic, 
de manera que l’evolució del consum de gas 
comença des d’aleshores a reflectir, en certa 
manera, la conjuntura econòmica de la ciutat. 
El feble increment dels primers anys 1860 pot 
relacionar-se, doncs, en part, amb les dificultats 
de la indústria cotonera, mancada de la primera 
matèria per la guerra civil nord-americana, i amb 
els primers indicis de la crisi de 1866.

També devien tenir-hi influència els greus enfron-
taments que van començar en aquest perío de 
entre productors i consumidors.30 Els anys 1853 

28 L’informe intern de Catalana de Gas titulat Una 
Industria Centenaria, p. 51.

29 Madoz (1850), III, p. 491.
30 Sobre aquesta questió, vegeu l’estudi detallat d’Ar-

royo (1996).

i 1854 tenim constància de les primeres queixes 
dels abonats contra el servei que oferia la Sociedad 
Catalana. Hom denunciava la irregularitat del 
subministrament i la mala qualitat del gas.31 
Aprofitant l’avinentesa, una nova societat, La 
Propagadora del Gas, propietària de la fàbrica de 
Gràcia, va demanar permís per oferir el seu servei 
als barcelonins.32 Els usuaris, per la seva banda, 
reclamaven també llibertat per triar la companyia 
subministradora, i es van organitzar en una molt 
activa comissió des de 1856.33 A les exigències 
d’uns i altres s’oposava la Sociedad Catalana, 
adduint que l’única compensació que podia ob-
tenir pels baixos preus del consum públic impo-
sats per la licitació era l’exclusiva de l’enllumenat 
privat. La polèmica va depassar l’Ajuntament i el 
Govern Civil en afegir-s’hi, el 1857, la caducitat 
de la concessió atorgada el 1841. El 23 de desem-
bre de 1858 una Reial Ordre del Ministeri de la 
Governació denegava la demanda dels abonats 
respecte de la lliure concurrència de companyies 
i ordenava a l’Ajuntament l’organització d’una 
subhasta per adjudicar de nou el servei. S’hi es-
tablia també que el Consistori podia expropiar 
les instal·lacions de la Sociedad Catalana si aques-
ta no era l’adjudicatària del nou contracte.34

A la fi, després de nombrosos plets i subhastes 
declarades desertes, el servei d’enllumenat pú-
blic fou concedit, el desembre de 1863, altra 
vegada, a Charles Lebon. Sota la denominació 
de Gas Municipal, l’empresari francès va cons-
truir una nova fàbrica a l’Arenal del Bogatell i 
es féu càrrec de l’enllumenat públic el mes de 

31 Reseña (1865), p. 3.
32 Els seus arguments en la polèmica amb la Sociedad 

Catalana es poden trobar a La Propagadora del Gas 
(1855).

33 Vegeu Exposiciones (1859), i Reseña (1865).
34 Text de la Reial Ordre a Exposiciones (1859), p. 30-32.

Taula 4. Producció de gas de la 
Sociedad Catalana, 1844-1865

Producció
(milers m3)

Increment
anual (%)

1844 395,0

1845 472,3 19,6

1860 838,4 12,2

1855 2.084,5 20,0

1860 3.070,1 8,1

1865 3.968,5 5,3

Font: Fundació Gas Natural Fenosa.
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març de 1866.35 La fàbrica disposava de deu 
forns de set retortes cadascun i de quatre gasò-
metres capaços per a 5.000 m3; podia produir sis 
milions de metres cúbics anuals.36 D’altra banda, 
la Sociedad Catalana, que no s’havia presentat 
a la licitació, va aconseguir que se li permetés 
continuar amb el servei als seus abonats par-
ticulars, establint-se així una dura competència 
entre les dues empreses.

La pèrdua del consum públic, la competència 
sobre el privat i la gravíssima crisi financera que 
va afectar Barcelona des del 1866 expliquen la 
caiguda de la producció de la Sociedad Catalana. 
El nivell de 1865 no es va recuperar fins al 1872 
(taula 5).

Els anys de la Restauració, fins a la dècada de 
1890, són els de la represa del consum de gas a 
Barcelona. Les dues empreses experimenten 
augments importants en la producció. El 1887, 
la Companyia Lebon construeix una nova fàbri-
ca a Sant Martí per preveure la possibilitat que 
l’Ajuntament s’apropiés, ja que hi tenia dret, de 
la de l’Arenal.37 D’altra banda, la integració dels 
municipis de l’entorn barceloní va fer que el 1901 
hom registrés cinc fàbriques de gas a Barcelona: 
les de la Barceloneta i Sant Andreu (adquirida el 
1886) de la Sociedad Catalana, i les de l’Arenal, 
Sant Martí i Gràcia (comprada el 1883) de la 
Companyia Eugenio Lebon. La producció con-
junta de les dues empreses en aquest any de 1901 
era de 39,7 milions de m3 (21,2 la Sociedad Ca-
talana i 18,5 la Companyia Lebon).38

35 Lebon & Cie. (1847), p. 105-106, i Arroyo (1996).
36 Cornet i Mas (1876), p. 414.
37 Lebon & Cie.(1947), p. 106-107.
38 Dades de la Dirección General de Contribuciones, 

Impuestos y Rentas (1902): Estadística del impuesto 
sobre el consumo de luz de gas, eléctricidad y carbu-
ro de calcio, año 1901, Madrid.

Barcelona era en aquest moment la ciutat espa-
nyola amb una producció relativa més elevada: 
74,8 m3 anuals per habitant, lluny encara, però, 
de les principals ciutats europees (taula 6).

La guerra de tarifes havia quedat superada per 
un acord subscrit el 1893 que repartia entre les 
dues empreses el consum tant públic com pri-
vat.39 Pesava ja, en aquell moment, l’amenaça de 
l’electricitat i les indústries gasistes es prepara-
ven per enfrontar-s’hi sense competències in-
testines. Hi farem referència més endavant en 
aquest text.

39 Lebon & Cie. (1947), p. 107.

Fanal de gas construït per Ninet (Sabadell),  
c. 1920-1930. Arxiu Històric de la Fundació Gas 

Natural Fenosa.
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L’experiència de Barcelona va trobar aviat ressò 
en altres poblacions catalanes. El lector en tro-
barà informació fidedigna en altres apartats 
d’aquest llibre. Ens pertoca en aquesta primera 
aproximació presentar-ne una perspectiva glo-
bal. El grau d’expansió que va assolir la indústria 

del gas per les poblacions menors de Catalunya 
no és comparable amb el que hem vist per a 
altres països europeus, però sí que és superior 
al d’altres regions espanyoles. També va ser 
peculiar el ritme de l’expansió, amb fites màxi-
mes en les dècades de 1870-80 i 1880-90. Les 
xifres del nombre de fàbriques i del consum ens 
confirmen l’existència de tres fases ben diferen-
ciades (taula 7). Una primera, anterior a 1868, 
de creixement lent; una segona, fins a 1890, de 
ràpida expansió, i finalment, el ja repetit estan-
cament del primer terç del segle xx.

L’enllumenat a gas va ser rebut a les ciutats 
mitjanes de Catalunya amb una gran eufòria. La 
majoria d’ajuntaments van preparar subhastes 
per adjudicar la il·luminació dels carrers, mentre 
els veïns demanaven la màxima rapidesa en les 
gestions. Aviat, però, hom constatà que l’opti-
misme era excessiu. A la fi de 1861, tan sols les 
poblacions que podien oferir el consum d’algu-
nes instal·lacions industrials i ben poques més 
havien aconseguit posar en funcionament el nou 
servei (taula 8).

Els noms parlen per si sols. Ciutats tan impor-
tants com Tortosa (24,7 milers d’habitants), 
Lleida (19,6), Girona (14,3) i Vic (13,0) queden 

Taula 5. Producció de gas de la Sociedad Catalana, 1865-1915

Producció
(milers de m3)

% increment
anual

Producció
(milers de m3)

% increment
anual

1865 3.968,5 1890 16.415,4 7,7

1870 3.238,0 -4,0 1895 20.693,7 4,7

1875 5.094,0 9,5 1900 21.524,9 0,8

1880 7.341,7 7,6 1905 25.260,9 3,2

1885 11.3 19,4 9,0 1910 28.733,0 2,6

1915 30.410,2 1,1

Font: Fundació Gas Natural Fenosa.

Taula 6. Producció de gas a Espanya i en 
altres països europeus, 1901

Producció anual
(m3 per habitant)

9 grans ciutats angleses 186

9 grans ciutats holandeses 122

9 grans ciutats alemanyes 76

París 117

Barcelona 75

Cadis 73

Madrid 21

València 34

Sevilla 39

Font: Estranger: Masse (1914), I, p. 51; Espanya: 
Càlcul propi sobre les dades de l’Estadística del 
impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad  
y carburo de calcio, 1901.
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fora de la llista. S’hi troben, en canvi, poblacions 
menors com Igualada i Terrassa. El cas, ben 
documentat, de Vic, pot ser un exemple signifi-
catiu que ens ajudi a aclarir el fenomen.40

40 Hem d’agrair a Antoni Estevedordal aquestes notí-
cies sobre la implantació de la indústria del gas a Vic 
i a Manlleu.

Cap al 1860 Vic tenia 13.000 habitants. Era un 
centre comercial i residencial però amb poca 
presència d’activitats industrials modernes. El 
1856, l’Ajuntament de la ciutat va iniciar les 
gestions per dotar-se de servei de gas. La pro-
ximitat del carbó de Sant Joan de les Abadesses, 
que contrastava amb els obstacles per al prove-
ïment d’oli, així ho aconsellava:

“La ciudad de Vich, a falta de productos propios, 
se surte de los aceites del Ampurdán y del llano 
de Urgel, puntos distantes y de difícil comuni-
cación, debiendo verificarse los transportes por 
medio de caballerías a lomo, de manera que su 
precio en esta ciudad es constantemente mayor 
que en la de Barcelona, al paso que el carbón de 
piedra puede obtenerse con marcada economía 
sobre la misma ciudad, empleándose el de los 
criaderos de Surroca y Hogassa (sic); y esta doble 
circunstancia ha producido el que la gran ma-
yoría de los vecinos desean llegue la ocasión de 
poder alumbrar sus casas por medio del gas”.41

41 Memoria acerca de establecimiento del alumbrado 
por medio del gas en la ciudad de Vich (1856),  
ACOS-AMV, “Foment”, Carpeta “Gas” (AMV, 
F-G), Expedient núm. 1.

Taula 7. La indústria del gas a comarques

Nombre de
fàbriques1

Producció  
(milions de m3) Habitants2 Producció per

hab. (m3)

1861  8 4,53 155.000 29,0

1901 28  9,1 315.000 28,9

1928 22 12,2 390.000 31,3

1935 22 18,8 418.000 45,0

1. Exclou en tots els casos les situades a Gràcia, Sant Martí i Sant Andreu.
2. Població de les localitats on hi havia fàbriques de gas.
3. Xifra corresponent a 1870. Inclou la producció de les fàbriques de Gràcia i Sant Andreu i d’algunes instal·lacions 
particulars.
Fonts: Sudrià (1983); Dirección General de Minas y Combustibles. Estadística General del consumo de carbones 
por las distintas industrias.

Taula 8. Poblacions amb servei de gas  
el 1861

Milers d’habitants (1860)

Reus 27,3

Tarragona 18,4

Mataró 16,6

Manresa 16,2

Sabadell 14,2

Igualada 11,9

Figueres 10,1

Terrassa  8,9

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, 
Sèries històriques demogràfiques: Població de fet.
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D’altra banda, el consum no havia de faltar:

“Existen numerosos establecimientos de benefi-
cencia... que han manifestado deseo de adoptar 
este alumbrado, habiendo además ocho cafés, 
dos casinos, teatro y varios mesones y fondas que 
desean adoptar este alumbrado, pudiendo supo-
ner lo mismo de los particulares”.42

La subhasta convocada immediatament la va 
guanyar, el març de 1857, Alphonse Humbert, 
un tractant de teixits d’origen francès establert 
a Manlleu, que també impulsaria instal·lacions 
similars a la seva localitat i en d’altres. És en 
aquell moment, a l’hora de la veritat, quan que-
da clar que l’optimisme era exagerat. Les obres 
no comencen i el concessionari escriu a l’Alcal-
de per justificar-se:

“Vd. no ignorará la crisis que hoy está atrave-
sando el comercio de ésta, lo que ha motivado 
la suspensión de empresas análogas... Vd., ade-
más, sabrá lo ocurrido con la empresa de gas de 
[?], lo que está pasando en Gerona hace cuatro 
años, en Igualada, en Valls, en Manresa y lo que 
ha pasado en Mataró y en San Andrés del Pa-
lomar”.43

L’eufòria inicial havia topat, doncs, a tot arreu, 
amb la realitat d’uns consums limitats i d’uns 
capitals per invertir relativament importants. El 
1860, l’Ajuntament de Vic, després d’anul·lar la 
concessió a Humbert, realitzava una consulta 
per esbrinar com havien afrontat el problema 
altres ajuntaments. Girona i Manresa van expo-
sar que s’havien trobat també concessionaris 
insolvents. L’Ajuntament de la capital del Bages 

42 Ibídem.
43 Comunicació d’A. Humbert a l’Ajuntament de Vic, 

28 de juny de 1857. ACOS-AMV, F-G, Expedient 
núm. 1. 

explicava que, finalment, havien optat per obrir 
una subscripció pública d’accions per crear una 
empresa que posés en marxa la nova forma d’il-
luminació.44

Els encarregats d’estudiar l’assumpte a Vic no es 
van veure amb cor d’utilitzar el mateix sistema. 
Van optar per oferir unes condicions d’explotació 
molt favorables a l’adjudicatari i tornar a subhas-
tar el servei. Per justificar la plica davant el go-
vernador civil, els regidors feien referència als 
autèntics problemes que endarrerien la solució:

“Debo llamar la atención de Vd. con respecto a 
las pocas esperanzas de grandes negocios que 
puede infundir esta población por su estado de 
decaímiento, por cuyo motivo no puede exigirse 
tampoco el rigorismo que se deseara sin peligro 
de quedar desatendida una mejora de tanta 
importancia, que ya fracasó en otra época quizá 
por la causa indicada”.45

El vistiplau concedit pel governador no va ser-
vir de gran cosa. L’adjudicatari va acabar final-
ment renunciant, el mateix any 1860. La il-
luminació de gas no va poder inauguar-se fins 
al 1872 i, encara, després que Alphonse Hum-
bert, l’únic concessionari disposat a encarre-
gar-se’n, imposés les seves pròpies condicions.

Queda clar que l’onada d’iniciatives anterior a 
la crisi de 1866 tan sols va aconseguir resultats 
positius allí on l’activitat industrial assegurava 
un consum mínim. La prova la trobem a la 
mateixa comarca d’Osona, on el poble de Man-
lleu, que el 1860 tenia només 4.200 habitants, va 
inaugurar el servei vuit anys abans que la capital 

44 ACOS-AMV, F-G, Expedient núm. 2.
45 Carta de l’Ajuntament al Governador de Barcelona, 

6 de juny de 1860. ACOS-AMV, F-G, Expedient 
núm. 2.
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comarcal, i de la mà del mateix empresari. Man-
lleu, però, era ja llavors un important nucli in-
dustrial cotoner, gràcies a l’aprofitament de les 
aigües del Ter.46

Les dècades de 1870 i 1880 serien molt més 
profitoses per a l’expansió de la indústria gasis-
ta. El 1901 el nombre de fàbriques a comarques 
havia augmentat a 28. Tan sols sis de les 27 viles 
catalanes que comptaven amb més de 5.000 ha-
bitants en aquell any no tenien ni havien tingut 
mai servei de gas. Vuit de població inferior, en 
canvi, sí que en disposaven. Cal destacar que, 

46 AHMM, Actes, 1864.

mentre que les poblacions que no comptaven 
amb servei de gas eren totes de l’interior (Sant 
Boi de Llobregat, Olot, Banyoles, Montblanc, 
Ulldecona i Berga), les més petites que n’estaven 
dotades se situaven majoritàriament a la costa 
(Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Sitges, 
el Vendrell, Sallent i l’Arboç). Evidentment, 
aquest no és un fet casual. La facilitat per acce-
dir a la matèria primera era sens dubte un ele-
ment decisiu. Advertim que les cinc poblacions 
sense gas són, a més, fora de les grans línies de 
ferrocarril.47

47 Dades calculades sobre les xifres de producció es-
mentades més amunt.

Opuscle de Catalana de Gas. La cocina de gas y calentador de agua para baño, c. 1920-1930.  
Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa.
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Els nou milions de metres cúbics de gas que 
produïen anualment les fàbriques de comarques 
a començaments del segle xx es distribuïen de 
manera força irregular. Les poblacions amb un 
consum més elevat eren Sabadell, Tarragona, 
Reus, Badalona, Terrassa i Mataró. En relació 
amb els habitants, Sabadell era la primera con-
sumidora, a molta distància de Vilafranca, 
Terrassa i Vilanova, que la seguien.

1.4. El consum de gas en el 
primer terç del segle xx: 
la difícil convivència entre 
gas i electricitat

El primer quart del segle xx va estar marcat per 
l’expansió de l’electricitat, que venia a competir 
amb el gas d’hulla en tots i cadascun dels seus 
mercats. Primerament fou l’enllumenat, però 
poc més tard també la calefacció i, més impor-
tant encara, la força motriu. Recordem que la 
invenció del motor a gas, en els anys 1880, havia 
propiciat un augment molt notable del consum. 
Pel que fa a l’enllumenat, la indústria gasista va 
ser capaç de reaccionar amb algunes millores de 
gran abast, com la samarreta d’Auer. Es tracta-
va d’un bulb fet de cotó i uns determinats mi-
nerals que aconseguia que la combustió del gas 
produís una llum forta i clara amb un menor 
consum de combustible.

Això no obstant, l’impacte de l’expansió elèc-
trica sobre la indústria gasista va ser molt signi-
ficatiu, però també molt divers segons els països. 
Per a la majoria dels països europeus amb una 
indústria ben arrelada va significar un alentiment 
de l’increment de la producció de gas i una 
aturada gairebé total de la creació de noves fà-
briques. A Espanya i a Catalunya, en canvi, va 
suposar gairebé un estancament i la desaparició 

de diverses plantes productores. Aquest feno-
men queda ben palès en la taula 3. Mentre que 
a Alemanya, França, Itàlia i la Gran Bretanya 
durant el primer terç del segle xx el ritme d’aug-
ment anual de la producció se situa entre el 2,2 
i el 3,7, a Espanya és tot just de l’1,4 per cent, i 
de poc més –l’1,5– a Catalunya. L’efecte que en 
altres països tingué la introducció de nous 
transformadors que ampliaven l’ús del gas (cui-
nes, escalfadors, estufes) va ser molt més dèbil 
a Espanya i a Catalunya.

Les raons d’aquest fenomen són segurament 
diverses, però n’hi ha dues que resulten més 
versemblants. La primera deriva, altre cop, de 
les característiques pròpies del mercat espanyol. 
El baix poder adquisitiu dels consumidors i la 
gran polarització dels ingressos poden explicar 
que l’impacte sobre el consum dels nous usos 
del gas fos menor que en altres països. El cost 
dels aparells transformadors podia ser una 
barrera insalvable per als consumidors més 
modestos. La segona raó, potser més sòlida, 
deriva de les característiques específiques que 
va tenir a Espanya i a Catalunya el procés 
d’electrificació.

Com és ben sabut, el procés inicial d’implan-
tació de l’electricitat va veure’s alterat per dues 
innovacions tecnològiques que van ampliar 
enormement l’abast i la transcendència de la 
nova forma de consum d’energia. Aquestes 
dues innovacions van ser el perfeccionament 
del motor elèctric i la nova tècnica de transport 
de fluid mitjançant l’alta tensió. La primera va 
convertir l’electricitat en l’energia més eficient 
per a la generació de força cinètica, almenys 
en emplaçaments fixos; la segona va fer possi-
ble utilitzar l’energia hidràulica de l’alta mun-
tanya per abastir d’energia zones situades a 
centenars de quilòmetres. Aquestes dues in-
novacions es van començar a aplicar de mane-
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ra gairebé simultània en la primera dècada del 
segle xx.48

Els canvis derivats d’aquestes innovacions van 
afectar de manera directa el gas d’hulla. D’una 
banda, era previsible que el motor elèctric des-
placés del mercat el motor de gas, fins aquell 
moment dominant per a potències petites, ina-
dequades per a la màquina de vapor; de l’altra, 
l’ús massiu de l’energia hidràulica per a la pro-
ducció d’electricitat podia suposar una reducció 
radical del seu cost, reducció que amenacés la 
continuïtat del consum de gas en altres usos. Cal 
adonar-se que mentre que l’impacte del nou 
motor elèctric seria general, el de la millora dels 
costos de transport quedaria limitat a aquelles 
regions amb disponibilitats d’energia hidràulica 
aprofitable, entreles quals no hi ha ni la Gran 
Bretanya ni àmplies àrees del nord d’Europa, 
tret d’Escandinàvia.

Els efectes concrets que aquests canvis podien 
tenir en el mercat energètic català van ser imme-
diatament identificats pels responsables de la 
primera empresa catalana i espanyola del sector. 
El 1913, els enginyers de Sociedad Catalana, ara 
ja Catalana de Gas y Electricidad, S.A. (a partir 
d’ara Catalana de Gas) van elaborar un esclari-
dor informe en el qual examinaven la situació 
que es donaria en cadascun dels usos en què les 
dues energies competien.49 Els resultats esta blien 
que l’electricitat seria la font d’energia preferida 
per tal de generar energia mecànica, mentre que 

48 La primera transmissió a llarga distància efectiva de 
fluid elèctric es va dur a terme el 1891; les successives 
millores que van donar lloc al motor elèctric trifàsic 
de corrent altern es van produir també en la darrera 
dècada del segle xix. Ambdues innovacions van co-
mençar a aplicar-se comercialment en la dècada se-
güent.

49 “Estudio comparativo del Gas y la Electricidad”, 
document mecanografiat, sense data ni signatura, 
però corresponent a 1913.

el gas continuaria tenint avantatge en usos ca-
lòrics i en l’enllumenat públic. Per a l’enllume-
nat privat es preveia una situació dividida segons 
el tipus de llum requerida.

La previsió dels enginyers de Catalana de Gas 
resultà massa optimista per al gas. L’evolució 
dels costos i dels preus dels dos tipus d’energia 
va ser divergent. Mentre que l’arribada de l’elec-
tricitat generada al Pirineu feia caure el preu 
mitjà de venda del fluid elèctric, les dificultats 
per importar carbó durant la guerra europea, 
primerament, i els efectes de l’estricta protecció 
atorgada al carbó nacional, després, van fer 
augmentar substancialment el costos de produc-
ció del gas. Els càlculs del document s’havien 
dut a terme per als preus de venda que els seus 
autors consideraven vigents el 1913, és a dir, 
20-25 cèntims de pesseta el metre cúbic de gas, 
i 60 cèntims el kWh d’electricitat. Segons 
l’Anua ri Estadístic d’Espanya, cap al 1930-31 el 
cost de l’electricitat era d’uns 22 cèntims el kWh, 
mentre que el del gas se situava a l’entorn dels 
36 cèntims el metre cúbic.50 Amb els nous preus 
relatius, el gas només mantenia el seu avantatge 
en els usos calòrics. En l’enllumenat públic, el 
manteniment del servei vindria determinat per 
les condicions establertes en les concessions 
respectives.

L’apèndix que hom pot consultar al final del 
llibre mostra de manera detallada l’evolució de 
la producció per fàbriques. Queda clar que les 
que tenien més clients industrials són les que 
millor van resistir la competència. Cal remarcar 
també, com a prova de les dificultats esmenta-
des, la desaparició o aturada de les fàbriques 
establertes a Granollers, Sallent, Vic, Palafrugell 

50 Anuario Estadístico de España. 1931, p. 522. Sobre 
l’evolució dels preus de l’electricitat, vegeu Maluquer 
de Motes (1987), p. 57-67.
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i Tarragona, a més de la concentració de les dues 
existents a Barcelona i Sabadell.

A la vetlla de la Guerra Civil, la indústria gasis-
ta espanyola tenia un paper gairebé marginal en 
l’estructura econòmica del país. A Catalunya, 
la seva presència era una mica més destacada, en 
bona part pel paper que hi jugava la pròpia 
Catalana de Gas, l’empresa líder del sector a 
nivell espanyol. Això no obstant, les greus difi-
cultats sofertes durant els anys de la Primera 
Guerra Mundial i la competència de l’electrici-
tat havien comportat –també a Catalunya– una 
caiguda de la participació del gas d’hulla dins 
del consum total d’energia. La quota superior 
al 10 per cent, assolida en els darrers anys del 
segle xix, mai no es tornaria a recuperar (grà-
fic 2). D’altra banda, les especials característi-
ques del mercat energètic català dels anys 1930 

es poden visualitzar en el gràfic 3. Hom hi 
constata l’impacte aclaparador que hi ha tingut 
el fortíssim desenvolupament de l’energia hi-
droelèctrica i, en conseqüència, de l’electricitat. 
Un fenomen que, com hem vist, cal relacionar 
amb la pèrdua de protagonisme del gas d’hulla 
dins de l’entramat energètic català. El 1935 es 
consumia mitjançant el gas només un 4 per cent 
de tota la demanda d’energia.

1.5. Guerra, autarquia i crisi 
en la indústria gasista 
catalana i espanyola

L’esclat de la Guerra Civil va significar, com és 
natural, un trasbals profund en el funcionament 
de les fàbriques de gas. No n’era una raó menor 
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Gràfic 2. Producció-consum brut de gas d’hulla a Catalunya (milers de TEC) i proporció respecte del consum brut 
final d’energia (%). 
Font: Sudrià (1989).
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el fet que, en el cas de Catalunya, la totalitat del 
carbó emprat arribava d’altres zones d’Espanya 
i, eventualment, de l’estranger. Tenim poca in-
formació respecte del que va succeir en els anys 
de la guerra, però alguns indicis mostren les 
dificultats del moment. Podem observar prime-
rament les xifres publicades pel Sindicato Ver-
tical de Agua, Gas y Electricidad, el 1944, refe-
rides als anys de la guerra (gràfic 4). Tot i que la 
seva fiabilitat sigui qüestionable, no deixen de 
donar compte dels fets. Hom hi pot comprovar 
dues coses: la forta contracció de la producció 
durant la guerra i l’impacte, encara més gran, 
que es produeix un cop acabada aquesta, espe-
cialment el 1941.

Una segona evidència ens la proporciona Josep 
M. Bricall en el seu estudi sobre la política eco-

nòmica de la Generalitat durant la guerra.51 El 
que veiem en aquest cas, a més de l’evolució de 
la producció, són els canvis que va experimentar 
l’abastament de carbó a la fàbrica de Catalana 
de Gas de Barcelona (gràfic 5). Les xifres són 
ben eloqüents. El nivell de producció de la 
primera part de 1936 (un 6 milions de m3 men-
suals) va disminuir dràsticament a partir del 
febrer de 1937 fins a situar-se a l’entorn dels 
3,5-4,5 milions de m3 mensuals, gairebé un 
40 per cent menys. Només en la segona meitat 
de 1939 es van recuperar els nivells anteriors a 
l’inici de la guerra.

Pel que fa al subministrament de carbó, les xifres 
reflecteixen els efectes de la divisió territorial 

51 Bricall (1970), p. 73.
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Gràfic 3. Consum i transformació d’energia a Catalunya, 1935 (000 tec). 
*No s’han representat les pèrdues de transformació o transport. 

Font: J. Nadal, J. Maluquer, A. Carreras i C. Sudrià, L’energia en el desenvolupament econòmic de Catalunya. 
Manuscrit inèdit.
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provocada per la revolta militar. Des dels anys 
1920, Catalana de Gas obtenia a Astúries la 
major part del carbó que consumia. Es tractava 
de fet d’una imposició derivada de la política 
protectora del carbó espanyol adoptada en els 
primers anys 1920 i intensificada després sota 
la Dictadura de Primo de Rivera. Per assegu-
rar-se el subministrament, Catalana de Gas 
havia optat per entrar en el capital de la Sociedad 
Hullera Española, una empresa minera creada 
pel marquès de Comillas. La ràpida caiguda 
d’Astúries en mans de les forces revoltades va 
obligar a cercar proveïdors fora d’Espanya. El 
gràfic mostra com –sorprenentment– en una 
primera fase fou el carbó alemany el que va 
permetre mantenir el nivell productiu. Després, 
la Gran Bretanya es va convertir en l’origen 
principal de les importacions, amb la temporal 
col·laboració del carbó polonès. Entre el març 
i l’abril de 1939 es van normalitzar les conne-
xions amb Astúries i es retornà al consum prio-
ritari de carbó espanyol.
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Gràfic 6. Producció de gas d’hulla a Catalunya, 1933-1960 (milers de TEC). 
Font: Elaboració pròpia.

Fossin quines fossin les facècies sofertes per les 
fàbriques de gas catalanes durant la guerra, el 
cert és que no hi va haver destruccions relle-
vants, de tal manera que els elements de produc-
ció es trobaven el 1939 més o menys en les 
mateixes condicions de produir que abans 
d’iniciar-se el conflicte. Això no obstant, la 
primera dècada sota el règim franquista seria 
d’extrema dificultat per a la indústria gasista 
catalana i espanyola, forçada a reduir i racionar 
el servei als seus clients i fins i tot a interrompre 
completament el subministrament.

El gràfic 6 dóna compte de la magnitud del 
daltabaix. En els anys àlgids de la crisi, 1941-43, 
el nivell de producció va quedar entre un 30 i 
un 50 per cent per dessota del subministrament 
normal d’abans de la guerra. De les 19 fàbriques 
actives abans d’esclatar la guerra, vuit romanien 
tancades el 1943; de les altres onze, només dues 
rebien el carbó necessari de forma regular. Les 
altres nou, per tal de mantenir mínimament el 
servei, utilitzaven succedanis, lignits en alguns 
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casos i llenya en d’altres. No és sorprenent que 
proliferessin les queixes dels abonats per la 
baixa qualitat del subministrament.

La raó única d’aquesta situació no era cap altra 
que l’extrema escassetat de carbó, al seu torn 
directament relacionada amb la política autàr-
quica adoptada pel nou règim polític. Abans 
d’esclatar la Guerra Civil, aproximadament un 
terç del carbó consumit a Espanya venia de 
l’estranger. Aquest grau d’autoabastiment s’ha-
via aconseguit –com ja hem dit– gràcies a una 
sèrie de mesures que imposaven el consum de 
carbó espanyol a diversos sectors (des dels fer-
rocarrils al gas mateix), la qual cosa volia dir, és 
clar, que aquests carbons s’havien de pagar a un 
preu més elevat que el vigent en el mercat inter-
nacional. El que ara pretenia el règim era el pas 
a l’autarquia total. Una opció que venia impo-
sada pel suport de Franco a les potències de l’Eix 
i el consegüent bloqueig del Regne Unit i els 
seus aliats, que eren els tradicionals subminis-
tradors de carbó d’Espanya.

Per evitar que la desaparició de les importacions 
comportés un nou encariment que podia perju-
dicar greument les indústries consumidores i el 
benestar general, el govern ideà un complicat 
sistema d’intervenció que pretenia controlar des 
de la producció fins a la distribució i el consum 
de carbó.52

Les empreses consumidores havien de sol·licitar 
al govern que els assignés un cupo, és a dir, el 
dret a rebre una determinada quantitat de carbó. 
Aquesta quantitat s’havia de calcular en base al 
consum de cada empresa abans de començar la 
guerra. Com és fàcil de comprendre, aviat van 
aparèixer persones que aprofitaven els seus 
contactes amb l’administració per obtenir assig-

52 Sobre l’evolució del sector carboner en la immediata 
postguerra, podeu consultar Sudrià (1980).

nacions que no responien a producció de cap 
mena i que eren immediatament revenudes a 
aquells industrials que necessitaven més carbó 
del que tenien concedit. El mercat negre es ge-
neralitzà, mentre que els consumidors més fà-
cilment controlables, com ho eren les fàbriques 
de gas, patien seriosos problemes no tan sols per 
aconseguir que els fos assignat un cupo suficient, 
sinó per assegurar-se que es fes efectiu. El sector 
gasista no fou pas una prioritat per a les autori-
tats. Mentre que el 1935 les fàbriques de gas 
representaven un 3% del consum total de carbó 
a Espanya, entre 1945 i 1958 aquest percentatge 
disminuí fins a l’entorn de l’1,7 per cent.53

El procés de recuperació s’allargà una dècada i 
fins al 1950 no s’assoliren els nivells d’abans de 
la guerra. El procés de recuperació s’iniciava 
amb quatre fàbriques que havien cessat defini-
tivament les tasques de fabricació: eren les 
d’Arenys, Calella, la Garriga i l’Arboç, i dues 
més que es declaraven temporalment inactives, 
les d’Igualada i Manlleu.

La progressiva normalització en el subministra-
ment de carbó va permetre un retorn a la nor-
malitat en la que seria una etapa de transició cap 
a les noves formes de producció que la realitat 
imposava.

1.6. La darrera etapa del gas 
d’hulla i l’opció per les 
naftes

Efectivament, la dècada de 1950-60 va contem-
plar una notable expansió en la producció de 
gas ciutat i fins i tot la reobertura de fàbriques 
noves o tancades d’antic. El fet, però, és que 

53 Sudrià (1987), p. 585.
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aquesta mateixa expansió posà de manifest els 
límits estrictes de la tecnologia prevalent i la 
necessitat de repensar l’estructura mateixa del 
negoci gasista.

El gràfic 6 permet comprovar la magnitud de la 
nova embranzida. Entre 1950 i 1960 la produc-
ció va augmentar, en termes energètics, un 26 
per cent; i en metres cúbics, un 22 per cent, és a 
dir, a l’entorn d’un 2 per cent anual. Semblaria 
un ritme prou alt si no tinguéssim en compte 
que l’economia catalana va créixer en aquella 
dècada a l’entorn d’un 4 per cent anual. El pro-
cés comportà també, com indicàvem, la reober-
tura de les fàbriques de Manlleu i Igualada, 
tancades després de la guerra, i la recuperació 

d’instal·lacions molt més antigues a Vic, Tarra-
gona i Lleida. El 1960 hi havia en funcionament 
18 fàbriques, que subministraven gas a 22 po-
blacions. Era el moment de màxima expansió 
de la indústria gasista tradicional al Principat.

Aquesta fase expansiva de la indústria gasista 
catalana es donava també al conjunt d’Espanya 
i a la majoria dels països europeus, a tot arreu 
impel·lida pel creixement econòmic general 
(taula 9). Això no ens ha de fer oblidar, però, les 
enormes diferències que es mantenien entre uns 
i altres països pel que fa a l’ús del gas. Recupe-
rada dels estralls de la guerra i de les angúnies 
de la immediata postguerra, la dimensió de la 
indústria gasista espanyola i catalana amb rela-
ció a l’europea era molt inferior a la que li 
corresponia des de qualsevol punt de vista 
(taula 9). D’altra banda, la participació del gas 
en el mercat energètic català era gairebé residu-
al. La recuperació va permetre retrobar el 4 per 
cent de l’oferta total assolit just abans d’esclatar 
la guerra, però no pas anar més enllà. Més aviat 
a l’inrevés, a partir de 1960 començaria una 
davallada, lligada, tal com veurem, a l’arribada 
al mercat dels gasos liquats del petroli venuts en 
bombona.

La taula 9 ens indica també que els països de 
creixement més intens del consum van ser els 
que van aconseguir incorporar el gas natural 
dins de l’oferta als seus clients. I és que el pro-
blema de fons de la indústria del gas tradicional 
no era cap altre que el combustible que utilit-
zava. Si el gas havia aparegut com una aplicació 
més del carbó mineral i havia donat lloc al pri-
mer servei domiciliari urbà, ara caldria retenir 
el concepte de servei en xarxa, però canviar les 
bases de fabricació del producte. La raó era molt 
simple. Els preus del carbó i del petroli havien 
evolucionat d’una manera del tot oposada des 

Gasòmetre de la fàbrica de gas de Lleida. Gómez 
Vidal, 1957. Arxiu Històric de la Fundació Gas 

Natural Fenosa.
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de la fi de la Segona Guerra Mundial. Els preus 
recollits pels organismes oficials en aquests anys, 
si bé no del tot fiables, resulten del tot eloqüents. 
Mentre que el petroli s’encaria més lentament 
que els preus en general, el carbó ho feia molt 

més ràpidament (taula 10). Això posava el gas 
d’hulla en una situació difícilment sostenible.

Si aquest era un problema general de la indústria 
gasista europea, l’espanyola en tenia un més de 

Taula 9. Consum de gas canalitzat a Europa (milers de m3)

1937-38* 1950 1955 1960 1965

França

gas manufacturat 1.910 2.558 2.509 3.521 3.607

gas natural 504 568 6.318 11.207

Total 1.910 3.062 3.077 9.839 14.814

Índex 1937-38 = 100 100 160 161 515 776

Alemanya

gas manufacturat 2.385 1.811 2.819 3.179 2.938

gas natural 186 1.370 2.040 7.499

Total 2.385 1.997 4.189 5.219 10.437

Índex 1937-38 = 100 100 84 176 219 438

Itàlia

gas manufacturat 600 950 985 781 337

gas natural 1.132 8.052 14.612 17.320

Total 600 2.082 9.037 15.393 17.657

Índex 1937-38 = 100 100 347 1.506 2.566 2.943

Regne Unit

gas manufacturat 9.888 13.629 14.848 13.733 15.163

Índex 1937-38 = 100 100 138 150 139 153

Espanya

gas manufacturat 186 267 316 385 426

Índex 1937-38 = 100 100 144 170 207 229

Catalunya

gas manufacturat 88 133 169 192 217

Índex 1937-38 = 100 100 151 192 218 247

Fonts: Aide-Mémoire de l’industrie du gaz; Bulletin Annuel de Statistiques du Gaz pour l’Europe. Per a Espanya i 
Catalunya: Datos Estadísticos Técnicos de las fábricas de gas españolas i Estadístiques Energètiques de Catalunya.
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propi. La dèbil implantació de la indústria i les 
limitacions que això comportava la van situar 
en una posició d’extrema debilitat davant l’ar-
ribada dels gasos liquats del petroli (GLP), re-
presentats popularment pel butà. Atès que a 
Espanya, des de 1927, existia un monopoli es-
tatal sobre la importació, distribució i venda de 
petrolis i derivats, la comercialització dels nous 
GLP va quedar en mans d’una empresa pública, 
Butano, S.A., creada el 1959. El seu èxit va ser 
fulgurant. En pocs anys no tan sols va ocupar 
els espais nous i antics als quals el gas tradicional 
no havia arribat mai, i aquells altres dels quals 
s’havia retirat, sinó que va venir a competir di-
rectament per fer-se amb els abonats particulars 
de les empreses gasistes. De fet, podem afirmar 
que, en primera instància, l’ajust del consum de 
gas al que corresponia al nivell de renda d’Es-
panya es va fer per la via dels gasos liquats del 
petroli. Una via que, dins d’Europa, només se-
guien, a banda d’Espanya, Grècia i Portugal. La 
magnitud i la singularitat del fenomen queden 
paleses en la taula 11 i en el gràfic 7.

Hom comprova que, ja el 1962, el butà embote-
llat s’havia fet amb gairebé la meitat del consum 
de gas i que el 1970 s’havia convertit en l’agent 
principal d’una transformació radical en l’ús de 
l’energia per part de les famílies espanyoles. 
També queda palès en el gràfic 7 que es tractava 

d’un fet del tot particular, que allunyava Espanya 
de la norma dels països europeus més avançats. 
Una mirada més detallada a les xifres disponibles 
permet precisar una altra de les mancances de la 
indústria gasista catalana: el gas era consumit a 
Espanya de manera gairebé exclusiva per particu-
lars, mentre que en altres països el consum in-
dustrial era una part fonamental del negoci. En 
tot cas, el que resultava clar és que atraure nous 
clients, fossin industrials o domèstics, i mantenir 
els que encara ho eren resultava del tot quimèric 
mentre els costos de la primera matèria es mul-
tiplicaven al ritme que acabem de veure.

En definitiva, en el mateix moment en què els 
moviments migratoris interns prenien força i 
la millora dels ingressos reals dels espanyols 
obria la porta a un increment de la demanda de 
gas, la majoria de les empreses gasistes tenien 
moltes dificultats per treure profit de l’avinen-
tesa. Calia reformar les instal·lacions de pro-
ducció per poder utilitzar un combustible di-
ferent del carbó; calia millorar unes xarxes de 
distribució que havien quedat obsoletes, i so-

Taula 10. Preus del petroli i del carbó  
a Espanya (1945 = 100)

Carbó Petroli

1945 100 100

1950 406 109

1955 731 129

1960 1.200 178

Font: Anuario Estadístico de España.

Taula 11. Consum de gas comercial (Tcal)

Gas 
manufacturat

Gas  
natural GLP

Espanya

1955 834

1960 1.064 560

1962 1.046 1.952

1970 2.615 814 15.965

Eur. Occ.*

1962 89.773 121.188 31.795

1970 82.409 449.070 12.568

*Alemanya (RFA), França, Itàlia i el Regne Unit 
Font: Bulletin Annuel de Stadistiques du Gaz pour 
l’Europe.
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bretot, calia ampliar-les si es volia incorporar 
com a clients els immigrants nouvinguts a la 
ciutat. Massa esforç per a un sector massa de-
bilitat. Pel que fa a Catalunya, només Catalana 
de Gas, titular del mercat més dens i dinàmic i 
amb més força financera, va poder enfrontar el 
repte.

La nova situació exigia una resposta. Els canvis 
projectats es van haver d’accelerar. En aquells 
moments l’empresa disposava, com a element 
principal de producció, d’una bateria de forns 
verticals Otto de funcionament discontinu, en 
plena activitat des de 1956. Originalment s’ha-
vien d’engegar el mateix 1936, però diverses 
dificultats tècniques ho van impedir. Acabada 

Gràfic 7. Distribució del consum de gas comercial (%). 
Font: Taula 11.
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la Guerra Civil, va ser la Segona Guerra Mun-
dial la que va dificultar la solució dels pro-
blemes. Finalment, va caldre introduir-hi di-
verses modificacions que en van retardar 
l’entrada efectiva en funcionament fins a l’es-
mentat 1956.

En aquell mateix any, quan ja era clara la ten-
dència a l’alça dels preus del carbó, la direcció 
de Catalana de Gas va acordar l’adquisició d’una 
petita planta de cràquing catalític de fueloil, que 
s’instal·là en terrenys de l’antiga fàbrica de Sant 
Martí. Havia de servir per a la formació del 
personal obrer i dels enginyers de la casa. El 
panorama econòmic general també estava can-
viant. El 1959 es posava en marxa el Pla d’Esta-
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bilització, que significava una obertura a l’exte-
rior de l’economia espanyola i l’enterrament 
definitiu de l’etapa autàrquica. Començava una 
llarga etapa d’intens creixement econòmic i de 
transformació social.

La decisió final de Catalana de Gas de renovar 
totalment la base productiva de l’empresa es va 
prendre el 1961. Es tractava de substituir com-
pletament la destil·lació de carbó pel cràquing 
de naftes petrolíferes, una innovació radical que 
significava una renovació completa de tots els 
aspectes productius de l’empresa. Com sempre 
fins llavors, Catalana de Gas va ser la primera 
empresa espanyola a adoptar la innovació.

El procediment escollit seria el mateix que s’ha-
via introduït en proves el 1956: el que oferien 
les empreses franceses ONIA i GEGI. Es trac-
tava d’una tecnologia de cràquing catalític de 
naftes que ja havia estat adoptada a Tolosa de 
Llenguadoc i a Caors i en algunes altres ciutats 
italianes i britàniques.54 Catalana de Gas va 
adquirir quatre unitats de producció, que es van 
instal·lar a les fàbriques de Sant Martí i de la 
Barceloneta i van entrar en funcionament el 1963 
i el 1964. El mateix 1964 van deixar de funcionar 
els antics forns de carbó. En els anys següents, 
l’abandonament de la destil·lació de carbó es va 
imposar en totes les fàbriques subsistents. Al-
gunes van adoptar el mateix procediment de 
cràquing catalític ONIA-GEGI (Girona, Llei-
da, Vilafranca, Vilanova); d’altres van preferir 
altres subministradors (Tarragona, Vic), mentre 
que un tercer grup s’inclinava pel cràquing 
tèrmic (Figueres, Manresa, el Vendrell).55

54 Una explicació d’aquest mètode de producció a Alayo 
i Barca (2011), p. 190-194.

55 Alayo i Barca (2011), p. 207.

El resultat d’aquest primer procés de canvi que-
da reflectit en el gràfic 8. Hom pot comprovar 
la rapidesa de la substitució i també com a partir 
de 1967 la tendència recessiva en el consum de 
gas canalitzat es revertia en un creixement signi-
ficatiu. Simultàniament a la transformació pro-
ductiva que estem estudiant, el sector va experi-
mentar un fortíssim procés de concentració 
empresarial. Els detalls els trobarà el lector en la 
segona part d’aquest llibre. N’hi ha prou de re-
cordar aquí que, entre 1963 i 1964, Catalana de 
Gas adquirí les empreses gasistes de Mataró, 
Manresa, Sitges i Vilanova. La consegüent reor-
denació comportà el tancament de les fàbriques 
de Mataró i Sitges, que passaren a rebre submi-
nistrament de Barcelona, via Premià, i de Vila-
nova, respectivament. Arribats a 1970, el nombre 
de fàbriques en funcionament fora de Barcelona 
era de 12, de les quals només tres continuaven 
utilitzant carbó en els seus processos.

El canvi radical que acabava d’experimentar el 
sector no seria, però, més que una curta etapa 
que obriria el pas a una transformació encara 
més profunda. Una renovació que va venir 
propiciada per canvis tecnològics de gran abast. 
Tothom era conscient que l’ús directe del gas 
natural era la manera més senzilla i econòmica 
de consumir combustibles gasosos. Aquesta 
possibilitat, però, semblava limitada a aquells 
països que disposessin de jaciments propis o 
propers. L’avenç tècnic vindria a canviar aquest 
estat de coses.

1.7. L’arribada del gas natural 
i la fi de la fabricació 
de gas a Catalunya

El gas natural, com el seu nom indica, és un 
hidrocarbur que es troba en la natura en forma 
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gasosa. La seva composició habitual inclou 
essencialment metà i età, a més d’altres gasos. 
La seva extracció és barata perquè és essenci-
alment espontània un cop s’aconsegueix per-
forar la bossa on es troba encabit. Grans jaci-
ments de gas natural s’han trobat, entre altres 
llocs, al nord d’Àfrica, a Holanda, a Sibèria i, 
més recentment, al mar del Nord. La utilització 
massiva del gas natural en el consum domèstic 
i industrial només havia estat possible en zones 
relativament properes als jaciments. L’exemple 
més conegut eren els Estats Units i, dins d’Eu-
ropa, ja hem constatat l’expansió del seu ús a 
Alemanya i a Itàlia. Aquestes condicions favo-
rables no es donaven a Espanya, com tampoc 
–llavors– en altres països, com el Regne Unit.

A finals dels anys 1950 va començar a albirar-se 
una possibilitat fins llavors impensable: el trans-
port marítim de gas natural mitjançant la seva 
liquació a baixes temperatures. La liquació del 
gas s’obté a temperatures de 160 ºC sota zero. 
El volum del gas queda reduït 600 vegades. Un 
cop transportat en un vaixell especial, es proce-
deix a la regasificació del producte en el port de 
destinació. Va ser precisament el Regne Unit el 
país pioner en el transport de gas natural. El 
1959, el primer vaixell metaner va arribar a port 
britànic. En pocs anys, les antigues xarxes de 
distribució urbana es van interconnectar i es va 
substituir el gas manufacturat per gas natural. 
El nou combustible va exigir l’adaptació dels 
aparells i dels tubs de transport, però això es va 
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Gràfic 8. Consum final de gas manufacturat i de primeres matèries per a la producció. Catalunya 1960-1980  
(milers de tep). 

Fonts: Estadística General de consumo de carbones por las distintas industrias; Evolución geográfica del consumo de 
energía en España, i Estadístiques Energètiques de Catalunya. 

Nota: La diferència entre el poder energètic de les primeres matèries tractades i el gas consumit correspon a pèrdues i 
consums propis.
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poder fer de manera progressiva i amb notable 
èxit.

L’experiència britànica va trobar un ressò im-
mediat a Catalana de Gas. Aquesta empresa era 
l’única companyia gasista espanyola que podia 
plantejar-s’ho, ja que era l’única que disposava 
d’un volum suficient de vendes i d’un mercat 
potencial prou dens, a més de l’accés al mar. Es 
tractava, primer, d’establir acords estables amb 
algun país productor. Segon, d’organitzar un 
sistema de transport marítim amb vaixells espe-
cials, i finalment, de construir una planta rega-

Planta de cracking (ONIA) de la fàbrica de gas de Vilanova i La Geltrú, c.196? – 1970.  
Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa.

sificadora al port de Barcelona des de la qual fos 
possible distribuir el gas per la xarxa existent. 
La inversió hauria de ser notable i també ho 
serien les exigències tècniques del projecte. Per 
dur-lo a terme, Catalana de Gas va crear, el 1965, 
una filial, Gas Natural, S.A., que es va fer càrrec 
de la gestió de les compres de gas i del transport 
i emmagatzematge del nou producte.

El primer carregament de gas natural liquat va 
arribar al port de Barcelona el 1969. El gas pro-
cedia de Líbia, concretament dels camps que 
Exxon Líbia tenia a Zaltan i Raguba. Des del 
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punt d’extracció el gas era enviat mitjançant un 
gasoducte al port de Marsa al Burayqah, a 170 
quilòmetres de distància. Allí era liquat i carre-
gat en els vaixells que el transportaven a Barce-
lona. En poc temps van ser quatre els vaixells 
encarregats del servei. El 1972, Gas Natural va 
signar un altre contracte amb l’empresa pública 
algeriana SONATRACH que va venir a com-
plementar el vigent amb Exxon Líbia.

El canvi de concepte que implicava l’opció 
adoptada era total, però la seva implementació 
s’hauria de fer progressivament. La possibilitat 
de seguir l’exemple britànic i fer una adaptació 
ràpida i massiva de la xarxa i dels aparells con-
sumidors a les característiques del gas natural 
va veure’s entrebancada per alguns accidents i 
per la reticència de les autoritats del sector. Va 
quedar així configurada una via dual d’adopció 
del nou combustible. A les zones sense submi-
nistrament previ es distribuiria el gas natural 
directament mitjançant una xarxa de nova 
construcció. En aquest cas es donaria prioritat 
a la demanda industrial, més concentrada, que 
permetria una amortització més ràpida de la 
inversió que calia fer.56 D’altra banda, les fàbri-
ques existents continuarien produint gas per 
distribuir-lo mitjançant les antigues xarxes de 
distribució, però mirant de substituir les naftes 
o altres primeres matèries per gas natural.

Quedava així per a una segona etapa la distri-
bució directa del gas natural al conjunt dels 
consumidors i la consegüent adequació de la 
xarxa més antiga i dels corresponents aparells 
consumidors al nou combustible. Només seria 
en aquesta segona etapa que s’arribaria a la de-

56 El 1980, el gas natural cobria directament el 17 per 
cent de la demanda d’energia del sector industrial i 
el mateix percentatge, aproximadament, de la deman-
da del sector elèctric. Vegeu Estadístiques Energèti-
ques de Catalunya.

saparició de les instal·lacions de producció de 
gas, fossin consumidores de naftes, de gas na-
tural o d’altres gasos.

Aquests no van ser els únics entrebancs que va 
patir el procés d’adopció del gas natural a Ca-
talunya i a Espanya. Com hem vist, la iniciativa 
d’aquesta extraordinària innovació havia anat a 
càrrec exclusivament de Catalana de Gas des  
de la seva concepció mateixa. El 1971, a la vista de  
l’incipient èxit de l’operació, l’Estat va interes-
sar-se en l’assumpte. Utilitzant com a argument 
jurídic el monopoli de què gaudia l’Estat sobre 
els hidrocarburs des de 1927, l’Instituto Nacio-
nal de Industria –el braç empresarial del govern 
central– va reclamar els seus drets sobre la im-
portació i la distribució a l’engròs del nou tipus 
de combustible i va crear l’Empresa Nacional 
del Gas (ENAGAS) per gestionar el servei.

Unes negociacions llargues i no exemptes de 
tensió van conduir, finalment, a un acord signat 
el 1975 segons el qual Catalana de Gas venia  
a ENAGAS tots els seus actius vinculats a la 
importació i distribució a alta pressió, inclosos 
els vaixells i els contractes de subministrament. 
La companyia quedava com a simple distribu-
ïdora en el mercat català. En els anys següents 
l’empresa pública va signar nous contractes de 
subministrament, alguns dels quals aviat van 
resultar conflictius, mentre acumulava retards 
en la construcció de la xarxa de transport.

El conflicte en si mateix, els canvis de respon-
sabilitat i la gestió d’ENAGAS van fer que el 
ritme d’introducció del gas natural fos més lent 
del hom preveia i del que convenia.

Per fer-nos càrrec de la dinàmica d’aquest pro-
cés convé que ens fixem primerament en l’evo-
lució del consum de gasos atenent als tres tipus 
principals: gasos liquats del petroli (butà i 
propà), gas natural servit directament i gasos 
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manufacturats. El gràfic 9 dóna compte d’aques-
ta evolució. Com es pot veure en el panell su-
perior, el gas natural servit directament es va 
convertir des del moment mateix de la seva ar-
ribada en la principal forma de consum de gasos 
energètics. Cal destacar que, fins als anys 1990, 
prop del 85 per cent del gas natural distribuït de 
forma directa ho fou a consumidors industrials 
i comercials.

Si atenem al detall recollit en el panell inferior, 
veurem que el consum de gasos liquats del pe-
troli, a l’alça des de la seva primera presència, 
va començar a recular a partir dels anys 1980, 
sens dubte com a conseqüència de la nova com-

petència del gas natural. El consum de gas ma-
nufacturat, en canvi, es va mantenir moderada-
ment a l’alça fins a la definitiva davallada 
iniciada en els darrers anys 1980. És clar que, en 
aquest cas, del que es tractava era d’una altra 
forma de consumir el mateix producte, ja que 
el gas natural es va convertir en la principal 
primera matèria per a la producció de gas ma-
nufacturat.

El gràfic 10 –continuació del gràfic 8, comentat 
abans– mostra la realitat d’aquest fet. La lleuge-
ra tendència a l’alça de la producció, tot just 
esmentada, va acompanyada de la disminució  
de l’ús de derivats del petroli en els processos de 
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fabricació. En definitiva, doncs, per una via i per 
l’altra, el gas natural s’havia convertit en la font 
essencial del consum de combustibles gasosos.

D’altra banda, la introducció del gas natural 
havia vingut a diversificar, tot i que de manera 
encara modesta, l’estructura mateixa de les fonts 
d’energia primària de les quals depenia Catalu-
nya. El gràfic 11 mostra que el gas natural i 
l’energia nuclear van aconseguir rebaixar l’enor-
me dependència que va arribar a tenir Catalunya 
del petroli i els seus derivats. És veritat que el 
gas natural també s’havia d’importar. I que 
s’havia de portar de països amb sistemes polítics 
que podien resultar inestables. Però també ho 
és que, malgrat tot, ajudava a reduir els riscos 

derivats de la dependència d’un sol producte i 
de molt pocs productors. El gas natural, d’altra 
banda, era en si mateix una energia més neta i 
més eficient que qualsevol de les alternatives. 
Tenir-hi accés, ni que fos mitjançant una tecno-
logia costosa, era una peça molt important per 
tal de millorar la competitivitat dels productes 
fabricats aquí. La rapidesa amb què es va intro-
duir la nova energia en el sector industrial n’és 
una bona prova.

L’esquema inclòs en el gràfic 12 intenta mostrar 
la complexitat de la situació a l’alçada de 1983. 
S’ha mirat de representar-hi els diversos proces-
sos de transformació de l’energia fins a arribar 
al consumidor final.
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La fase final de la fabricació de gas es va iniciar 
el 1987. En aquell any quedaven a Catalunya en 
funcionament 11 fàbriques de gas, que utilitza-
ven tecnologia molt diversa. Les de Lleida i 
Vilanova continuaven amb les naftes; les de 
Girona, Igualada, Tarragona i el Vendrell pro-
duïen aire propanat, mentre que la resta (Bar-
celona, Manresa, Reus, Vilafranca i Sant Feliu 
de Guíxols) utilitzaven el gas natural com a 
primera matèria.

La fi de la fabricació autònoma del gas aniria 
avançant de la mà de l’extensió de la xarxa de 
distribució a alta pressió. El mateix 1988 tanca-
ven Lleida, Manresa i Vilanova, i les altres ho 

farien poc després. Les estadístiques oficials 
situen la fi de la fabricació de gas el 1997. La 
història d’una innovació que havia estat fona-
mental arribava a la seva fi, però ho feia obrint 
la porta a una altra forma de consum d’energia 
més eficient i més neta.

L’aproximació presentada en aquesta primera 
secció del llibre s’ha d’entendre com a merament 
introductòria. La història que interessa és la dels 
llocs i les persones que van protagonitzar 
aquests esdeveniments com a empresaris, com 
a treballadors o com a consumidors. En defini-
tiva, la història dels homes i les empreses del 
gas.

42,4

15,6

4,5 2,6 2,1 5,5 3,3 1,2

44,6

61,2
75,4

65,6
71,0

57,1

52,4
52,5

11,6   

19,6   14,9   

12,7   
7,3   

7,5   

4,6   5,7   

1,2

9,6 12,1

10,7

10,3 11,4

8,6   5,9   

14,0   
28,5   27,0   

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Electricitat importadaE. NuclearGas naturalE. HidroelèctricaPetroliCarbó

Gràfic 11. Consum brut d’energia per fonts primàries (%). 
Font: Estadístiques Energètiques de Catalunya. Elaboració pròpia.

Industria del gas a Catalunya.indd   43 26/4/17   16:42



–44–

GLP
 Import Refineries
 383,8  331,5

Naftes
refineries

13,7

Gas natural
importat
1.545,8

Gas natural
producció

3,7

Centrals 
elèctriques

724,3

Consums propis 
i ús no energètic

300,4

11,1 13,7 121,3

GLP
403,8

GLP
715,3

Gas manufacturat
13,9

Gas manufacturat
137,5

Gas natural
648,4

Gas natural
1.549,5

Fonts primàries

Consum brut

Consum final

Productes petrolifers Gas natural

Gràfic 12. Esquema de la producció i el consum de combustibles gasosos a Catalunya, 1983 (milers de tep). 
Font: Llibre blanc de l’energia a Catalunya. Generalitat de Catalunya, 1980.

Industria del gas a Catalunya.indd   44 26/4/17   16:42



–45–

2.1. La Propagadora del Gas

2.1.1. L’empresa La Propagadora 
del Gas

Empresa: La Propagadora del Gas, S.A.

Fundació: 4 de juny de 1853

Fundador: Ramon Salvadó i Serra

La Propagadora del Gas fou la primera empresa 
gasista catalana creada amb la finalitat explícita de 
construir i explotar fàbriques de gas arreu del 
territori. Per poder acostar-nos millor a l’estudi 
de l’estratègia seguida, ens ha semblat pertinent 
agrupar en el mateix capítol totes les fàbriques de 
les quals va ser propietària, en fos o no fundadora.

El 27 d’octubre de 1852 l’Ajuntament de Gràcia 
signà un contracte amb Ramon Salvadó i Serra 
per a l’enllumenat per gas de la vila d’una dura-
da de 25 anys.

L’abril de 1853 constituí la societat en coman-
dita anomenada Ramon Salvadó y Cía. amb un 
capital de 40.000 pesos fuertes (200.000 ptes.), 
amb l’únic objectiu de subministrar l’enllumenat 
per gas a la vila de Gràcia.57 Els socis fundadors 
foren Ramon Salvadó i Serra, natural de l’Amet-

57 AHPB: Notaria de Magí Soler i Gelada, 2-4-1853, 
folis 297-306, 1er volum.

lla (50% del capital), Josep Martorell i Guitart, 
de Calella (10%), Antoni Rovira i Borrell, de 
Barcelona (10%), Francesc Font i Romà, de 
Solsona (5%), Josep Molas i Vallvé, de Reus 
(5%), Josep Jover i Sans, de Copons (10%), i 
Jaume Baulenas i Mateu, de Barcelona (10%), 
que era propietari de part dels terrenys on se 
situà la fàbrica. El soci gestor de la societat era 
Ramon Salvadó. En l’escriptura de constitució 
de la societat en comandita ja s’establia que 
demanarien l’aprovació governamental per a la 
constitució d’una societat anònima.

El 4 de juny de 1853 es constituí la societat La 
Propagadora del Gas amb un capital de 
6.000.000 rals de billó (1.500.000 ptes.), repartit 
en 3.000 accions de 2.000 rals (500 ptes.).58 
L’objectiu era subministrar gas per a l’enllume-
nat públic i particular de Barcelona, Tarragona, 
Girona, Lleida, Saragossa, Osca i Terol. El 
Reial Decret de constitució de la companyia data 
del 3 de maig de 1854, quan, després d’haver 
hagut de modificar part dels estatuts, fou apro-
vada pel Ministeri de Foment. Tres socis funda-
dors de la societat en comandita ja no es troba-
ven en la societat anònima: els dos socis menors 
i Josep Jover i Sans. El pes del capital de Salva-
dó s’havia reduït al 24% i el de Rovira no arri-
bava al 7%; en canvi, el de Martorell i Baulenas 
havia augmentat lleugerament. En la primera 

58 AHPB: Notaria de Magí Soler i Gelada, 4-6-1853, 
folis 76-88, 2on volum.

2. Demarcació de Barcelona (1). 
Les fàbriques de La Propagadora 
del Gas i d’Alumbrado de Poblaciones
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junta general d’accionistes, el 1855, el nombre 
d’accionistes havia augmentat fins a 34.

Els membres del primer consell d’administració 
o junta inspectora de La Propagadora del Gas, 
del juny del 1854, eren: Pau Valls i Bonet, pre-
sident, Josep Martorell i Guitart (230 accions), 
Josep Antoni Salom, Antoni Morera i Salvadó, 
Jaume Baulenas (160 accions), Jaume Soler i 
Gelada i Antoni Rovira i Borrell.59

La intenció de la societat era ampliar el negoci 
abastint altres poblacions. Durant el primer any 
va fer propostes als ajuntaments de Valls, Figue-
res, Sabadell i Sant Andreu del Palomar que no 
prosperaren. La ciutat de Barcelona era l’altre 
objectiu, però l’Ajuntament no va donar el 
permís per canalitzar els carrers de la ciutat.60

2.1.1.1. Gràcia

Fàbrica de Gràcia, amb servei a Sant Gervasi, 
Sarrià i les Corts

Empresa: La Propagadora del Gas

Encesa: 1854

Instal·lacions venudes a Eugenio Lebon 
y Cía. el 1883 i incorporades a la xarxa 
de Barcelona

Un any després de la constitució de la societat 
en comandita Ramon Salvadó y Cía., s’havien 
conclòs la construcció de la fàbrica de Gràcia i 
la instal·lació del gasòmetre i les canonades. 
L’oposició de l’Ajuntament de Barcelona a au-

59 AHFGNF: Actas de la Junta Inspectora de La Pro-
pagadora del Gas (a partir d’ara, Actas Propagadora), 
sessions 17-6-1854, 23-6-1854 i 26-6-1854.

60 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 29-11-1854.

toritzar l’extensió de la xarxa de l’empresa en el 
seu territori i la imminència d’una nova subhas-
ta del servei a la capital van impulsar La Propa-
gadora del Gas a entrar en tractes amb la Socie-
dad Catalana.

El juliol de 1855, després de les pertinents nego-
ciacions, se signaren les bases del conveni entre 
La Propagadora del Gas i Sociedad Catalana. En 
l’acord, La Propagadora del Gas es comprome-
tia a no obstaculitzar i a afavorir que Sociedad 
Catalana aconseguís el dret en exclusiva de 
l’enllumenat per gas particular de Barcelona i la 
concessió per a l’enllumenat públic. En cas d’as-
solir aquests avantatges, Sociedad Catalana 
s’obligava a comprar les instal·lacions de La 
Propagadora del Gas per 60.000 duros (300.000 
ptes.). En cas que s’aconseguís l’objectiu, Socie-
dad Catalana cediria 375 accions, que represen-
taven un capital efectiu de 75.000 duros (375.000 
ptes.) a La Propagadora del Gas, que pagaria 
15.000 duros (75.000 ptes.) en efectiu per la di-
ferència entre el valor de la fàbrica i les accions.61

Les bases contemplaven que Sociedad Catalana 
emetria 300 accions (60.000 duros), que La 
Propagadora del Gas pagaria en efectiu. Les 
accions quedarien dipositades fins a l’1 de gener 
de 1857 en una caixa tancada amb dues claus, 
una per cada societat. Si la subhasta fos per a un 

61 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 28-7-1855.

Document d’un taló d’accions de la Propagadora del 
Gas, s.d. Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural 

Fenosa.
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tercer, Socie dad Catalana podria adquirir les 
pertinences de La Propagadora del Gas per 
60.000 duros. Els accionistes de La Propagado-
ra del Gas van fer el primer lliurament en efec-
tiu dels 60.000 duros a finals d’agost. Com a 
garantia del compliment del conveni, es consti-
tuïren hipoteques mútues.62

El novembre de 1856 l’Ajuntament de Barcelo-
na anuncià la subhasta, Sociedad Catalana no 
s’hi va presentar i la concessió la va guanyar 
Lebon. Davant d’aquest fet, el consell de La 
Propagadora del Gas nomenà una comissió per 
tal que negociés l’arrendament de les seves instal-
lacions a Sociedad Catalana, però les negocia-
cions fracassaren.

Arribat el primer de gener de 1857, el consell 
decidí posar les accions de Sociedad Catalana a 
disposició dels accionistes, que podien adquirir 
una acció de Sociedad Catalana per cada deu de 
La Propagadora del Gas per un 134% del valor.63 
Pel març, Sociedad Catalana havia d’utilitzar 
l’opció de compra que tenia sobre La Propaga-
dora del Gas, que en cas contrari ja podia ac tuar 
amb tota independència de Sociedad Catalana. 
A finals d’any es reprengueren les converses 
entre Pablo Valls i el Sr. Gil, però no arribaren 
a bon port.

Fou el mateix 1857 que van començar els pro-
blemes amb l’Ajuntament de Gràcia per manca 
de pagament. L’empresa sol·licità al governador 
el permís pertinent per suspendre el servei. Fi-
nalment s’arribà a un acord per al pagament del 
deute, però els problemes d’impagament conti-
nuaren i a començaments de 1870 l’Ajuntament 
de Gràcia devia a l’empresa 162.311,96 rals 

62 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 21-3-1898.
63 AHFGNF: Actas Propagadora, sessions 17-12-1856 

i 3-1-1857.

(40.577,99 ptes.), gairebé un 10% del capital 
desemborsat de la companyia.64

El 1859, Ramon Salvadó dimití del càrrec de 
director gerent. El consum de gas era de 71.149 
m3, realitzat per 117 abonats. Antoni Rovira i 
Borrell es convertí en el director gerent de la 
societat. Cinc anys més tard, el consum havia 
augmentat a 153.000 m3 i el nombre d’abonats 
era de 234; el consum per abonat havia passat 
dels 608 m3 als 654.65

El 1860, La Propagadora del Gas es plantejà de 
participar en la subhasta per a l’enllumenat de 
Barcelona, però desistí en considerar que les 

64 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 24-3-1870.
65 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 12-7-1883.

Fanal de llum de gas situat al carrer Gran de Gràcia  
de Barcelona, c. 1925-1936.  

Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa.
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condicions eren poc favorables. El 1862 la so-
cietat s’interessà pel subministrament a Madrid, 
on fins i tot viatjà el director. A la fi, però, 
també desistiren.66

Passats deu anys de la seva inauguració, les instal-
lacions de la fàbrica havien envellit, i l’empresa 
n’emprengué una reforma que tindria com a fi-
nalitat principal augmentar l’eficiència de l’ex-
plotació.67 D’aquesta manera es féu possible que 
l’empresa aprovés, el desembre de 1865, una 
reducció del preu del gas de 75 a 68 maravedís/
m3 (de 0,55 a 0,50 ptes./m3) per a alguns abo-
nats.68 El 1868 una nova reducció deixà el preu 
en 60 maravedís (0,44 ptes./m3). A començaments 
del 1869 els consumidors demanaren una nova 
rebaixa a 1,5 rals (0,375 ptes./m3), però l’empre-
sa adduí que no hi podia accedir mentre el con-
sum fos inferior als 100.000 m3 anuals.69 Aques-
ta xifra fou superada amb escreix el 1872, i el maig 
de 1873 l’empresa decidí acceptar l’antiga deman-
da dels seus clients i fixà el preu en 0,375 ptes./
m3. El raonament que feia el director en el consell 
d’administració dóna compte de l’elevada elasti-
citat del preu que presentava el consum de gas: 
“con la rebaja del precio del gas verificada en 1865 
y 1868 el consumo por contador se ha elevado 
de la cifra de 71.149 en 1859 a la de 203.739 me-
tros de gas en 1872”.70 Si aquella primera rebaixa 
del preu havia propiciat un increment del consum 
del 8,4% anual entre 1859 i 1872, l’efecte de la 
nova reducció no seria menor: entre 1873 i 1879 
el consum de gas passà de 209.951 m3 a 785.711 m3, 
un increment del 24,6% anual.

66 AHFGNF: Actas Propagadora, sessions 26-4-1860, 
4-4-1862 i 6-6-1862.

67 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 13-2-1862.
68 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 14-12-1865.
69 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 27-2-1869.
70 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 18-3-1873.

L’any 1871 es féu una reforma dels estatuts i el 
capital nominal es rebaixà a 1.800.000 rals 
(450.000 ptes.), que era el capital que s’havia 
desemborsat. Les accions passaven així a estar 
denominades en 600 rals (150 ptes.). Els bene-
ficis de la societat el 1872 foren de 133.042,67 
rals (33.260,67 ptes.), la qual cosa significava una 
rendibilitat del 7,4%. Un cop deduïdes les 
quantitats destinades a fons de reserva, amor-
tització i remuneració de la junta inspectora, es 
distribuïren 90.000 rals als accionistes, o sigui, 
un dividend de 30 rals (7,5 ptes.) per acció, un 
5%.

El juny de 1874 la societat i l’Ajuntament de 
Gràcia van acordar prorrogar el contracte que 
tenien signat per un període addicional de 
20  anys, que començarien a comptar a partir  
de l’expiració del primer contracte, el 23 d’oc-
tubre de 1878. En l’acord s’establia una reducció 
d’un 25% del preu del gas tant en l’enllumenat 
públic com en el particular.

L’Ajuntament pagaria un ral (0,25 ptes.) per cada 
vuit hores en comptes de per cada sis. Els par-
ticulars passarien a pagar 1,5 rals/m3 (0,375 ptes./
m3) si el consum per comptador a Gràcia no 
superava els 400.000 m3 anuals; en cas de supe-
rar-los, el preu seria d’ 1,25 rals/m3 (0,3125ptes./
m3).71 Un grup de veïns van interposar un recurs 
contra aquesta pròrroga que fou desestimat per 
la Comissió Provincial el juliol de 1876 i pel 
Consell d’Estat l’abril de 1877. Aquest òrgan 
establia, però, que l’acord de pròrroga no podia 
aplicar-se als contractes privats.72

L’expansió geogràfica de la distribució del gas 
més enllà de la vila de Gràcia la inicià La Pro-

71 AHFGNF: Actas Propagadora, sessions 8-5-1874 
i 2-6-1874.

72 Gaceta de Madrid, núm. 115, 25-4-1877, p. 250-251.
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pagadora del Gas a mitjan 1874 amb la signatu-
ra d’un contracte per a l’enllumenat públic amb 
l’Ajuntament de Sant Gervasi. L’empresa s’en-
carregaria de la instal·lació i el manteniment  
de 150 fanals, podent utilitzar els ja existents.  
El preu establert era d’un ral (0,25 ptes.) per  
fanal cada set hores per a l’enllumenat públic, i 
d’1,5 rals/m3 (0,375 ptes./m3) per als consumi-
dors particulars. Aquest preu quedaria rebaixat 
a 0,3125 ptes./m3 des del novembre de 1878 o 
abans si el consum agregat dels abonats parti-
culars de Gràcia i Sant Gervasi arribava als 
400.000 m3 l’any. Aquesta fita s’assolí el 1876 i, 
per tant, el preu es rebaixà dos anys abans del 
límit establert per contracte. Els consumi- 
dors particulars havien d’afegir al cost del gas 
0,5 ptes./mes en concepte de conservació de la 
clau de pas i vigilància de comptadors.73

La política d’expansió de la xarxa va tenir con-
tinuïtat a la tardor de 1877 amb la signatura de 
sengles contractes de subministrament de gas 
per a l’enllumenat públic amb els Ajuntaments 
de Sant Vicenç de Sarrià i de les Corts. Ambdós 
tenien 30 anys de durada i establien un preu  
per als particulars idèntic al vigent als altres 
municipis subministrats per la companyia: 
0,3125 ptes./m3.74

Com a conseqüència de l’ampliació de la xarxa, 
el consum de gas augmentà de forma especta-
cular: de 209.951 m3 el 1873 a 451.275 m3 el 1876, 
i fins a 785.711 m3 el 1879;75 és a dir, un incre-
ment anual acumulatiu del 24,6% durant tot el 
sexenni. L’augment del nombre d’abonats va ser 
també molt notori: dels 350 el 1873 es passà a 
1.343 el 1880 (un 25,1% d’augment anual). El 

73 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 10-12-1874.
74 AHPB: Notaria de Josep López i Menéndez,  

5-9-1877 i 7-11-1877.
75 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 19-11-1880.

consum per abonat s’incrementà dels prop de 
600 m3 el 1873 als 670 m3 el 1880.

Els beneficis van augmentar encara més de 
pressa del que ho van fer la producció i el nom-
bre d’abonats. De les 29.000 ptes. anuals de 1873 
es passà a poc més de 145.000 ptes. el 1877. Els 
dividends repartits anaren augmentant: el 5% 
des de 1871 a 1874, el 6% el 1875, el 7% de 1876 
a 1880, i el 8% el 1881 i el 1882.76

En 1878 tingué lloc una ampliació de capital. El 
nominal passà de 450.000 ptes. a 1.000.000 ptes., 
mentre que el desemborsat se situava en 650.000 
ptes. També es prorrogà la durada de la compa-
nyia fins al 1908.

El creixement experimentat per la companyia 
entre 1873 i 1883 i els bons resultats feien molt 
atractiu el negoci de La Propagadora del Gas. 
No ha de sorprendre, doncs, que el maig de 1883 
la segona empresa gasista de Barcelona, Eugenio 
Lebon y Cía., fes una proposta de compra que 
els accionistes de La Propagadora del Gas van 
acceptar. L’escriptura se signà el juliol següent. 
A canvi del conjunt del negoci, incloses les 
instal·lacions de producció i distribució, la so-
cietat Eugenio Lebon y Cía. lliurà a l’empresa 
venedora 2.000 de les seves pròpies accions. 
Això significava un valor efectiu proper als 
1,7 milions de pessetes,77 una xifra molt supe rior 
al capital desemborsat de La Propagadora del 
Gas: 975.000 pessetes.

76 AHFGNF: Libros de Actas de la Junta General de 
Accionistas de La Propagadora del Gas, sessions  
21-2-1872, 22-2-1873, 25-2-1874, 22-2-1875,  
25-2-1876, 15-2-1877, 27-2-1878, 28-2-1879,  
23-2-1880, 25-2-1881, 20-2-1882 i 24-2-1883.

77 Aquesta xifra deriva del preu mitjà que va obtenir La 
Propagadora del Gas de la venda de les accions 
d’Eugenio Lebon y Cía. a la Borsa de París entre 
juliol de 1883 i gener de 1885. AHFGNF: Actas 
Propagadora, sessions 26-7-1883 i 17-1-1885.
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2.1.2. La Propagadora del Gas 
com a empresa “multifàbrica” 
i la seva absorció per Catalana 
de Gas y Electricidad

Les favorables condicions obtingudes en la 
venda dels actius de La Propagadora del Gas 
haurien pogut aconsellar la liquidació de la 
societat i la corresponent distribució dels guanys 
entre els accionistes. Ben al contrari, s’optà per 
continuar en el negoci del gas, i així es va obrir 
una segona etapa en la història de l’empresa.

L’artífex d’aquesta continuïtat fou Antoni Ro-
vira i Borrell, director gerent de la societat. 
Rovira defensà davant del Consell d’Adminis-
tració la seva opinió que seria una llàstima 
“desperdiciar y abandonar los conocimientos 
adquiridos después de tantos años” i proposà 
de continuar amb el negoci del gas.78 Per silen-
ciar els possibles discrepants s’oferí a comprar 
les accions dels socis que no volguessin conti-
nuar amb el negoci. Des de feia temps Rovira 
contemplava l’expansió de l’empresa cap al nord 
de Barcelona. Tres anys enrere ja havia estudiat 
els costos i els beneficis de la possible instal·lació 
d’una fàbrica a Sant Cristòfol de Premià que 
distribuiria gas al Masnou, Vilassar de Mar i 
Vilassar de Dalt. La seva visió era abastir de gas 
la franja marítima al nord de Barcelona. El ca-
pital que considerava necessari per dur a terme 
el projecte era de 400.000 ptes.

En aquells moments hi havia una fàbrica de gas 
en funcionament a Badalona, al sud d’aquesta 
zona, i una altra a Mataró, al nord. L’àrea inter-
mèdia no disposava de subministrament. Cap 
dels pobles que en formaven part era prou gran 
per si sol per assegurar una demanda suficient, 
però situant la fàbrica a Premià de Mar es podia 

78 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 12-7-1883.

distribuir gas a un radi de 4 o 5 km, és a dir, des 
del Masnou fins a Vilassar de Mar: més de 
8.500 habitants i una indústria creixent. La idea 
era perfectament factible ja que aquesta era 
justament la distància que hi havia entre la fà-
brica de Gràcia i les viles de Sarrià o les Corts. 
Rovira tenia una clara estratègia de creixement 
per La Propagadora del Gas i, com veurem més 
endavant, el mateix any que s’inaugurava la 
fàbrica de Premià s’adquiria l’empresa de Ba-
dalona. El 1887 es va parlar d’una fusió amb 
Clavell y Cía., de Mataró, però la negociació no 
prosperà.79 L’empresa hauria controlat tota la 
indústria del gas del nord de Barcelona en una 
franja de més de 30 km.

Atès que el nou projecte necessitava un capital 
menor del que tenia l’empresa després de la 
venda del negoci de Gràcia, s’acordà de retornar 
als accionistes el 75% del capital que havien 
invertit en la societat. El capital nominal con-
tinuà fixat en 1.000.000 ptes., representades  
per 4.000 accions de 250 ptes. cadascuna, però 
el capital desemborsat va quedar fixat en 
250.000 ptes., que corresponien al capital no 
retornat. També fou necessari reformar els es-
tatuts de la companyia per adaptar-los a la nova 
situació. La durada de l’empresa va perllongar-se 
fins al 1933.

La decisió de continuar l’empresa fou encertada, 
ja que des de 1885 fins a 1915 la companyia 
sempre tingué beneficis. En la primera dècada 
del nou negoci, la mitjana anual dels beneficis 
fou de 110.319,08 ptes., en la segona de 
211.669,73 ptes. i en la tercera de 292.903,26 
ptes. Els dividends repartits el 1888 foren del 
7%, una rendibilitat molt semblant a la dels 
últims anys de l’explotació de Gràcia. Per la 

79 AHFGNF: Actas Propagadora, sessions 17-2-1887, 
26-2-1887 i 11-3-1887.
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informació que en tenim, els dividends repartits 
en la primera dècada del segle xx estaven al 
voltant del 8% (dividend repartit el 1900, el 1909 
i el 1910).80

Després de posar en marxa la fàbrica de Premià 
i d’adquirir la de Badalona, la societat va conti-
nuar cercant oportunitats de creixement dins 
del sector. Com ja hem dit, no li fou possible 
fer-se amb la fàbrica de Mataró, però sí que va 
aconseguir la propietat de la de Terrassa, el 1886. 
Uns anys més tard, el 1895, la societat va rebre 
una oferta per adquirir les fàbriques de Dénia i 
Xàtiva, però hom considerà que hi havia poc 
consum, especialment a la darrera població.81 El 
1904, el mateix any en què La Propagadora del 
Gas celebrava el seu 50è aniversari, morí An toni 
Rovira i Borrell, que havia estat durant 45 anys 
el director gerent i el principal impulsor de 
l’expansió i l’èxit de l’empresa. El substituí 
Raimon Vilaclara i Dardaña, que havia estat el 
cap de comptabilitat des de 1884 i era el seu 
gendre. S’acostava un altre canvi important.

A finals de 1908 la Compañía Barcelonesa de 
Electricidad (a partir d’ara Barcelonesa) plante-
jà la construcció d’una línia de transport fins a 
Mataró. Això comportava que les poblacions 
del Maresme abastides per La Propagadora del 
Gas podrien accedir a l’electricitat. Un any 
abans l’electricitat de la Barcelonesa ja havia 
arribat a Badalona. El director de La Propaga-
dora del Gas va mantenir converses amb els 
directors de Compañía de Electricidad de Ma-
taró, Gas de Mataró i Alumbrado de Poblacio-
nes, per arribar conjuntament a un acord amb 
la Barcelonesa. L’acord, que no prosperà, con-

80 AHFGNF: Libros de Actas de la Junta General de 
Accionistas de La Propagadora del Gas, sessions  
27-3-1901, 29-3-1910 i 20-3-1911.

81 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 10-5-1895.

sistiria a crear una nova societat en la qual la 
Barcelonesa aportaria la major part del capital i 
subministraria l’electricitat des de Badalona cap 
al nord a les companyies existents a un preu 
reduït de manera que s’evités la competència 
entre el gas i l’electricitat.82 A mitjan 1910 es 
publicà en el Boletín Oficial la sol·licitud de la 
Barcelonesa per establir diverses línies de trans-
port elèctric amb destinació a Mataró, Grano-
llers, Sabadell i Terrassa. D’aquesta manera la 
Barcelonesa subministraria electricitat a Vilassar, 
Premià, el Masnou, Montgat, Tiana, Cerdanyo-
la, Montcada, Ripollet, Mollet, Rubí i Sant 
Cugat. A mitjan 1912 era Energía Eléctrica de 
Cataluña qui sol·licitava el permís per construir 
línies de transport d’electricitat cap a Mataró i 
Manresa. La guerra entre els grans grups elèc-
trics havia començat. L’arribada de la hidro-
electricitat provinent dels Pirineus a comen-
çament de la segona dècada del segle xx sacsejà 
el mercat energètic, amb efectes traumàtics tant 
en les empreses elèctriques que fins aleshores 
produïen electricitat per procediments tèrmics 
com en les empreses de gas.

En aquest context, la Sociedad Catalana reac-
cionà iniciant una forta expansió, tant en la in-
dústria del gas com en la d’electricitat, que 
comportà el canvi de nom de la societat a finals 
de 1912, quan passà a ser Catalana de Gas y 
Electricidad, S.A.

Els membres del consell d’administració de La 
Propagadora del Gas sabien que la competència 
de l’electricitat alteraria profundament el futur 
de l’empresa. Així, en la reunió de febrer de 
1912, el director no podia ser més clar quan, en 
referir-se als bons resultats que la companyia 
havia aconseguit el 1911, digué que aquella si-
tuació “no podrá perdurar desgraciadamente, 

82 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 17-11-1908.
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ya que los inminentes conflictos de la huelga 
inglesa, por una parte, y las amenazas de servir 
fluido eléctrico a precios inconcebibles [por 
otra], tendrán que repercutir en los venideros 
resultados de nuestros balances”.83

A mitjan 1912, Sociedad Catalana oferí als ac-
cionistes de La Propagadora del Gas 450 ptes 
per acció a més de les 15 ptes per acció per la 
part dels beneficis d’aquell any, sempre que 
pogués assolir el control de la companyia. La 
majoria d’accionistes decidí vendre les seves 
accions, de manera que gairebé la totalitat de les 
accions de La Propagadora del Gas passaren a 
la cartera de Catalana de Gas. Això no compor-
tà la desaparició de la raó social, que encara 
existeix avui, però sí la fi d’una empresa inde-
pendent.84

El maig de 1913 se signà un acord de bases de 
col·laboració entre Catalana de Gas i La Propa-
gadora del Gas dins de l’estratègia organitzati-
va de Catalana de Gas. L’empresa matriu s’en-
carregaria de la producció del gas a les tres 
fàbriques, mentre que La Propagadora del Gas 
s’ocuparia del negoci de la distribució. El con-
trol directe de la fase de producció incloïa 
també la venda dels subproductes, però el cost 
del manteniment de les instal·lacions anava a 
càrrec de La Propagadora del Gas. Aquesta 
compraria el gas a 0,147 ptes. el m3, preu que 
seria revisat en cas que La Propagadora del Gas 
no pogués distribuir un dividend del 5%. El 
contracte seria vigent durant cinc anys. Es trac-
tava, segurament, d’assegurar una rendibilitat 
mínima als accionistes particulars que encara 
romanien a La Propagadora del Gas.

83 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 26-2-1912.
84 AHFGNF: Actas Propagadora, sessions 24-7-1912 

i 22-3-1913.

2.1.2.1.  Premià de Mar 

Empresa: La Propagadora del Gas, S.A.  
Premià de Mar, 1883

Encesa: 1884

Habitants: 8.523 (1887). Comprèn les 
poblacions de Premià de Mar: 1.735; 
Vilassar de Mar: 630; Vilassar de Dalt: 
2.970; el Masnou: 3.188. Posteriorment va 
donar servei a Cabrils, Teià, Premià 
de Dalt i Alella

Fundador: Antoni Rovira i Borrell

Una fàbrica per quatre pobles

Com hem vist, la fàbrica de Premià fou un pro-
jecte empresarial del director gerent de La 
Propagadora del Gas, Antoni Rovira i Borrell, 
que havia estudiat l’expansió de l’empresa cap 
al Maresme. Un cop La Propagadora del Gas 
rebé les accions d’Eugenio Lebón y Cía. es posà 
en marxa el projecte de manera immediata. Els 
pobles del Maresme eren massa petits perquè 
fos rendible la instal·lació d’una fàbrica de gas. 
Va ser la proximitat dels seus nuclis urbans que 
va fer possible que una fàbrica pogués abastir 
els quatre pobles i que la suma dels petits con-
sums convertissin en viable el projecte. S’en-
viaren propostes per a l’enllumenat públic als 
ajuntaments del Masnou, Premià de Mar, Vilas-
sar de Mar i Vilassar de Dalt, que entre els 
mesos de juny i agost del 1884 feren les subhas-
tes. A l’agost es comprà el terreny a Premià de 
Mar i al setembre se signaven els contractes amb 
els ajuntaments.

En el llibre d’actes de les sessions de l’Ajunta-
ment de Premià de Mar del 19 d’agost de 1883 
hi consta que les bases presentades per la com-
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panyia foren aprovades amb algunes modifica-
cions i que s’autoritzà l’empresa a canalitzar els 
carrers. Els convenis signats el 29 de setembre de 
1883 són idèntics per als tres municipis: el Mas-
nou, Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt, i tenien 
una durada de 30 anys, fins a finals de 1914.

En el contracte, a diferència de la majoria de 
contractes entre els ajuntaments i les empreses 
de gas, primerament s’especifiquen les condi-
cions de subministrament als particulars i des-
prés les de l’enllumenat públic. L’empresa esta-
va obligada a subministrar a tots els particulars 
que estiguessin a menys de vuit metres de la 
canonada i als de més de vuit metres sempre que 
els demandants paguessin la canonada de con-
nexió, que quedava com a propietat de l’empre-
sa. Els abonats també havien de pagar el cost 
dels ramals i el comptador que instal·laria 
l’empresa. El preu del gas per a ús particular era 
de 1,50 rals/m3 (0,375 ptes./m3). Quan el consum 
anual agregat de les quatre poblacions arribés 
als 400.000 m3, el preu es reduiria fins a 1,25 rals/
m3 (0,3125 ptes./m3). Eren els mateixos preus 
que La Propagadora del Gas havia establert en 
els contractes amb els ajuntaments del nord  
de Barcelona a mitjans dels anys setanta. En 
 ambdós casos els abonats havien de pagar 2 rals 
(0,5 ptes.) al mes en concepte de servei de por-
telles, col·locació d’aigua i neteja del comptador. 
Els ramals, els comptadors, les canonades i els 
aparells a l’interior de la casa dels abonats cons-
tituïen una garantia del pagament del deute en 
cas d’impagament de la factura del gas.

En la base tretzena del conveni s’establia que La 
Propagadora del Gas es donava per presentada 
a la subhasta que l’Ajuntament volgués celebrar 
al preu d’1 ral (0,25 ptes.) per cada set hores 
d’encesa dels fanals. Els fanals estarien encesos 
durant un mínim de quatre hores durant vint 
dies al mes. L’empresa havia de pagar el cost i la 

col·locació dels nous fanals i havia de pagar 
12,5 ptes. per cadascun dels fanals que ja estaven 
instal·lats i eren propietat de l’Ajuntament. El 
consistori es reservava el dret de nomenar els 
vigilants-encenedors i l’empresa els havia de 
pagar una pesseta al mes. En cas que l’Ajunta-
ment s’endarrerís tres mesos en el pagament, 
l’empresa podria suprimir el servei i carregar-li 
un interès del 6% anual. L’Ajuntament es com-
prometia a no cobrar cap impost durant els 
30 anys de durada del contracte. L’empresa no 
pagaria pel dret d’utilitzar la via pública, ni per 
les vendes de gas ni dels altres subproductes de 
la fàbrica, amb l’excepció de 0,10 rals/m3 pel 
consum de l’enllumenat i altres usos domèstics 
que l’Ajuntament podria introduir.

L’Ajuntament concedia a la companyia la facul-
tat d’instal·lar el gas però també l’enllumenat 
elèctric o qualsevol altre tipus d’enllumenat que 
li interessés. D’altra banda, l’empresa no obtenia 
el monopoli, ja que en el conveni l’Ajuntament 
es reservava el dret de permetre a altres empre-
ses l’establiment de la fàbrica i la canalització en 
el municipi. Ara bé, els potencials competidors 
haurien de pagar a La Propagadora del Gas tres 
rals (0,75 ptes.) per cada metre de canonada a 
l’any fins a finals de 1914 i la mateixa quantitat 
a l’Ajuntament.85

La companyia va poder canalitzar els carrers 
sense pagar cap arbitri i el febrer de 1884 s’havia 
canalitzat tot Premià de Mar. La fàbrica s’inau-
gurà el 23 de juny de 1884 i aquell dia entrava 
en funcionament l’enllumenat públic i particu-
lar de Premià de Mar i Vilassar de Mar; el 28 de 
juny s’encenien els llums del Masnou, i el 24 
d’agost els de Vilassar de Dalt.

85 ACM, Districte notarial de Mataró: Notaria Jaume 
Arús i Font, 29-9-1883, folis 1.059-1.073.
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La fàbrica disposava, en el seu inici, d’un gasò-
metre de 850 m3 i vuit forns.86 La producció en 
el primer any fou de 112.054 m3. Els fabricants 
de Premià demanaren la instal·lació gratuïta i La 
Propagadora del Gas accedí a pagar-ne la meitat 
per tal d’augmentar el consum.87 El 1886 es 
produïren 130.645 m3, que suposaven un con-
sum per habitant de 15,3 m3, tres punts percen-
tuals inferior al de Badalona i cinc punts supe-
rior al de Terrassa.

L’agost de 1887 s’inaugurà l’enllumenat a Ca-
brils, i el desembre de 1889 s’inicià el subminis-

86 Canals (2007), p. 5.
87 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 17-11-1886.

trament a Teià. El juliol de 1890 se signà el 
conveni amb l’Ajuntament de Premià de Dalt, 
i el setembre amb el d’Alella. La Propagadora 
del Gas decidí subministrar a Alella “si bien por 
ahora no habría un gran consumo sería sufi-
ciente en relación al coste y por lo conveniente 
que es a la sociedad el extender el consumo”.88

La demanda de gas abastida des de Premià ex-
perimentà un important creixement en la  darrera 
dècada del segle xix, en passar dels 249.602 m3 
el 1891 als 471.711 m3 el 1900, un augment del 
7,3% anual acumulatiu. Aquest augment no 
estigué absent de fluctuacions, com la caiguda 

88 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 18-8-1890.

Plànol del gasòmetre telescòpic de 4.000 m3 de la fàbrica de Premia de Mar. Fotografia realitzada per Pep Parer. 
Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa.
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del 7,4% que tingué lloc el 1898. Les causes 
d’aquesta caiguda foren la pujada del preu del 
gas en 0,025 ptes. entre l’1 de juliol i l’1 de no-
vembre, que s’havia implementat per compensar 
l’increment dels preus del carbó, i el gran aug-
ment en el nombre de bleners Auer instal·lats, 
que proporcionaven un important estalvi en el 
consum. La millora en l’eficiència dels bleners 
abaratí de manera radical el consum de gas per 
a l’enllumenat, la qual cosa allargà el període de 
convivència entre gas i electricitat.

Entre el 1891 i el 1900 el consum per habitant 
augmentà dels 20,8 m3 als 29,0 m3. El consum 
per habitant, calculat a partir de la informació 
procedent de l’Estadística del impuesto sobre el 
consumo de luz de gas, electricidad y carburo de 
calcio arribava als 29,2 m3, quatre punts percen-
tuals per sobre de la mitjana catalana de comar-
ques, tot i que lleugerament inferior al consum 
de les altres dues fàbriques de l’empresa, Bada-
lona i Terrassa, o de la de Mataró, que estaven 
al voltant dels 34 m3 per habitant. El consum  
en la darrera dècada es diversificà, tot augmen-
tant el gas per a usos industrials, en part gràcies 
a la reducció del preu del gas destinat a motors, 
de l’any 1893.

Els beneficis de l’explotació de Premià foren de 
119.052,55 ptes. el 1890, i van augmentar a les 
208.080,43 ptes. el 1900, un increment del 5,7% 
anual que era inferior al del consum. El 1893 i 
el 1897 els beneficis van decréixer. La rebaixa 
del preu destinat a motors fou una de les causes 
de la disminució dels beneficis en l’explotació 
de Premià, que, juntament amb la davallada dels 
beneficis de l’explotació de Badalona, feren 
caure els beneficis de la companyia el 1893.89 La 
caiguda de 1897 fou causada per la davallada del 

89 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 20-1-1994.

preu del gas en els pobles subministrats per la 
fàbrica de Premià, que provocà una caiguda del 
27% dels beneficis de l’explotació i, de retruc, 
una davallada del 3% dels beneficis de l’empre-
sa, que també es veieren negativament afectats 
per l’increment dels preus del carbó causat per 
la vaga dels miners anglesos.

La producció continuà creixent durant el pri- 
mer quinquenni del segle xx, tot arribant als 
711.548 m3, amb un creixement anual del 8,5%, 
per estancar-se en els següents cinc anys i tornar 
a créixer un 7,3%, tot passant dels 752.082 m3 
el 1910 als 1.071.120 m3 el 1915. El consum per 
habitant augmentà durant la primera dècada de 
manera notable, tot arribant als 43,4 m3 el 1910 
per passar als 59,8 m3 el 1915.

La hidroelectricitat i els canvis  
en l’estructura del consum

L’impacte de l’escassetat de carbó arran de la 
Primera Guerra Mundial fou molt important, 
tal com mostren les xifres de producció de l’any 
1915, quan s’assolí el màxim, amb 1.071.120 m3, 
i de l’any 1918, quan la producció va caure al 
mínim de 407.190 m3. El nivell de 1915 no es 
recuperà fins a l’any 1928, per quedar clara- 
ment superat el 1935, amb una producció 
d’1.524.124 m3. L’evolució del consum per ha-
bitant també en patí les conseqüències, en dis-
minuir als 53,0 m3 de 1928, per recuperar-se fins 
a arribar als 71,2 m3 el 1935. Un nivell molt 
superior al de la mitjana catalana de comarques, 
que passà dels 28,5 m3 als 37,5 m3 en els dos 
darrers anys esmentats.

La Primera Guerra Mundial accelerà els canvis 
que causava la distribució de l’electricitat dels 
Pirineus a uns preus molt baixos: l’avantatge de 
l’electricitat era superior en els usos d’enllume-
nat i força. La competència de l’electricitat ja se 
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sentí abans de la guerra, especialment en el 
consum industrial, ja que entre 1914 i 1915 
aquest passà dels 157.903 als 115.186 m3, quan 
el consum agregat de gas encara no se n’havia 
vist afectat. En termes relatius, suposava una 
caiguda de la importància del consum indus- 
trial del 17,9% al 13,0% entre els dos anys es-
mentats.

La caiguda de la producció i l’augment dels 
preus del gas a partir del 1915 van tenir un paper 
determinant en la modificació de l’estructura 
del consum. En aquest any la major part del 
consum, un 77,5%, es destinava a l’enllumenat 
particular, un 13,0% a usos industrials, un 7,0% 
a l’enllumenat públic i un 2,4% a calefacció. Deu 
anys més tard, l’enllumenat particular havia 
caigut al 47,8%, el destinat a usos industrials 
havia pràcticament desaparegut, i la proporció 
destinada a l’enllumenat públic havia augmentat 
fins al 10,5%, mentre que el consum destinat a 
calefacció havia arribat al 41,6%. La indústria 
del gas havia trobat un nou ús en el qual tenia 
un avantatge competitiu respecte de l’electrici-
tat: la calefacció. Aquesta tendència es confirmà 
en l’estructura de 1935: el consum destinat a 
calefacció superava la meitat del consum amb 
un 53,0%, seguit de l’enllumenat privat, que va 
caure deu punts percentuals per situar-se en el 
37,9%, i de l’enllumenat públic, que baixà lleu-
gerament fins al 9,1%.

La poca importància del consum de l’enllumenat 
públic és sorprenent. El 1915, el consum de gas 
per a l’enllumenat públic dels pobles subminis-
trats per la fàbrica de Premià representava no-
més un 7,0% del total, quan en aquestes dates a 
les fàbriques situades en poblacions industrials 
el consum de l’enllumenat públic encara repre-
sentava una cinquena part del consum total. Tot 
i que durant la primera dècada del segle xx els 
diversos ajuntaments demanaren a la companyia 

la substitució dels bleners de l’enllumenat públic 
pels d’incandescència, d’un consum menor, no 
creiem que aquesta fos la raó de la menor im-
portància, ja que similars peticions es van fer en 
totes les ciutats en què l’enllumenat públic era 
per gas.

Els contractes d’enllumenat públic amb els 
ajuntaments subministrats per la fàbrica de 
Premià s’anaren renovant. El maig de 1914 
l’Ajuntament de Premià de Mar atorgà en sub-
hasta el subministrament de gas per a l’enllume-
nat públic a La Propagadora del Gas i el juliol 
Pere Martí i Simó, veí de Sabadell, l’home de 
Catalana de Gas, signava el conveni en nom  
de l’empresa. El contracte era per un període de 
deu anys, a partir del primer de gener de 1915. 
Els bleners incandescents havien de tenir una 
intensitat lumínica de 80 bugies, sent 95 el nom-
bre mínim de bleners. Els fanals haurien d’estar 
encesos un mínim de 131.520 hores i era l’Ajun-
tament el qui fixava els horaris d’encesa, que 
eren des del vespre fins a les 11 de la nit. El 
servei d’encesa corria a càrrec de l’empresa i es 
fixava que no podia trigar més de 40 minuts a 
comptar des de 20 minuts abans de l’hora fixa-
da per l’Ajuntament. Aquest es continuava re-
servant el dret de nomenar els fanalers i vigilants, 
als quals l’empresa pagaria el sou d’una pesseta 
al mes. En cas d’augmentar el nombre de fanals, 
l’empresa havia de pagar la inversió, que que-
daria com a propietat de l’Ajuntament en fina-
litzar el contracte. L’empresa també es feia 
càrrec del manteniment.

El preu era de 0,03 ptes. per llum i hora  
per a l’enllumenat ordinari fins a les 11, i de 
0,0275 ptes. per llum i hora per a l’enllumenat 
extraordinari, encès fins a l’alba. En total, 
l’Ajuntament pagaria cada any 3.844,8 ptes. El 
preu del gas destinat a les dependències muni-
cipals era el pagat pels particulars amb un 10% 
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de descompte. L’empresa estava exempta del 
pagament d’arbitris sobre l’obertura de rases i 
de tot impost que gravés les primeres matèries 
necessàries per a la producció del gas. L’Ajun-
tament havia de pagar l’impost sobre el consum 
de gas per a l’enllumenat públic.

El 1925 se signaren els contractes amb el Mas-
nou, Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de 
Mar i Vilassar de Dalt.90 El 1925 se signà un nou 
contracte amb l’Ajuntament fins al 1929 que 
podia ser prorrogat per dos períodes de cinc 
anys si cap de les dues parts no avisava un any 
abans de la voluntat de no continuar, i així fou. 
El consum de gas destinat a l’enllumenat públic, 
que el 1914 era de 66.392 m3, caigué de manera 
molt notable en els anys 1917-1919, i fins i tot 
el 1918 el consum fou de gairebé la meitat, arran 
de l’escassetat de carbó causada per la Primera 
Guerra Mundial. El consum de gas per a l’en-
llumenat públic es va recuperar el 1922 i es 
mantingué fins al 1928, quan experimentà un 
important augment, tot arribant als 105.132 m3 
el 1935. El nombre de bleners havia passat dels 
571 el 1914 als 839 abans de la Guerra Civil. En 
termes relatius, el consum destinat a l’enllume-
nat públic de la fàbrica de Premià augmentà del 
minso 7,5% el 1914 al 10,5% el 1925, per arribar 
al 9,1% el 1935, un percentatge semblant al de 
les altres fàbriques de la companyia.

A començaments de 1935 s’iniciaren els treballs 
preparatoris per rebre el gas de la fàbrica bar-
celonina de Catalana de Gas.91 L’inici de la 
Guerra Civil aturà aquest projecte i la fàbrica 
continuà funcionant fins al 1941, quan la xarxa 
del Maresme fou definitivament integrada a la 
de Barcelona.

90 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 12-3-1925.
91 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 18-1-1935.

2.1.2.2. Badalona

Primera empresa: Josep Jaurés/Isabel 
Zamora (Gas Arbós)

Encesa: 1869

Habitants: 13.758 (1877)

Fundador: Josep Jaurés

Empreses successores:

La Propagadora del Gas, 1884

La primera empresa de gas que existí a Badalo-
na produïa gas amb el sistema Arbós. El maig 
de 1868, l’Ajuntament publicà les condicions en 
què s’havia de realitzar la subhasta per a l’enllu-
menat públic, entre les quals cal destacar que el 
gas s’obtindria pel sistema Arbós i s’instal·larien 
200 fanals. El contracte contemplava l’exclusi-
vitat del servei i tenia una durada de dotze anys.92 
El preu de l’enllumenat públic es fixà en 187 mil-
lèsimes d’escut (0,467 ptes.) per hora de llum i 
fanals de consum d’un blener núm. 3. El consum 
no havia d’excedir els 115 l/gas/hora, i la llum 
no havia de ser inferior a la produïda per una 
làmpada Carcel que, encesa, consumís 42 grams 
d’oli d’oliva filtrat pur. L’empresa pagaria la 
fàbrica, la xarxa de canonades i el manteniment, 
l’encesa i l’apagada dels llums, mentre que 
l’Ajuntament pagaria els fanals. En cas que la 
companyia fes fallida abans dels dotze anys, 
l’Ajuntament passava a ser-ne el propietari, i 
una vegada finalitzat el contracte, tenia la pre-
ferència de compra davant d’altres empreses, al 
mateix preu. El setembre se signà el contracte 
amb Josep Jaurés, natural d’Arenys de Mar, 

92 AHBDN, caixa 2111/3 (3/81).
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apoderat d’Isabel Zamora.93 Passats els dotze 
anys, el 1881, el contracte es prorrogà per deu 
anys més.

Els primers anys de La Propagadora 
del Gas: un creixement del consum notori

A començaments de 1884, els propietaris volien 
vendre’s la fàbrica i l’oferiren, entre d’altres, a 
La Propagadora del Gas. El director de La 
Propagadora del Gas hi féu una visita i uns dies 
més tard el consell d’administració donà el 
consentiment per a la seva compra. La Sociedad 
Catalana també estava interessada en les instal-
lacions badalonines i havia signat un precon-
tracte de compra per 24.000 duros (120.000 ptes.). 
Però, com hem vist en el contracte d’enllumenat 
públic, l’Ajuntament tenia preferència de com-
pra i l’exercí, de manera que convocà les com-
panyies interessades perquè fessin un donatiu a 
la ciutat. La Propagadora del Gas oferí a l’Ajun-
tament 22.160 duros i la Sociedad Catalana 
20.551.94 El preu que La Propagadora del Gas 
va acabar pagant per la fàbrica de Badalona fou 
de 32.438,92 duros.95

La Propagadora del Gas construí un nou gasò-
metre i els tubs de comunicació entre el forn i el 
gasòmetre, alhora que ampliava la xarxa de dis-
tribució, fet que portà la producció de gas el 1886 
als 287.322 m3, que suposaven un consum per 
habitant de 18 m3. Badalona va esdevenir el 
principal centre de producció de l’empresa. En 
els següents cinc anys la producció augmentà fins 
als 484.154 m3, un creixement de l’11% anual.

93 AHDB: llig. 426/191 (3/38), i AHBDN, caixa 2111/3 
(3/83).

94 AHFGNF: Actas Propagadora, sessions 22-2-1884, 
4-3-1884, 7-4-1884, 16-4-1884, 28-4-1884 i 10-6-1884.

95 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 17-1-1885.

En la darrera dècada del segle xix, el ritme de 
creixement de la producció fou menor, un 4,1% 
anual. La producció augmentà cada any tret del 
1896 i el 1898. El consum de 1896 disminuí un 
3% a causa de la crisi industrial de les empreses 
a començaments d’any. La raó de la caiguda d’un 
5% del consum el 1898 fou l’augment del preu 
del gas entre juliol i novembre. La vaga dels 
miners anglesos entre 1897 i 1898 provocà es-
cassetat de carbó i el consegüent augment dels 
preus tant del carbó anglès com del francès i 
l’asturià. L’increment dels costos féu que les 
companyies del gas catalanes acordessin, en una 
reunió als locals de Sociedad Catalana el juliol 
de 1898, augmentar els preus del gas, cadascuna 
en diferent mesura. La Propagadora del Gas fou 
la que aplicà un augment menor del preu, apu-
jant-lo 2,5 cèntims de pesseta. Aquest augment 
quedà anul·lat al novembre en normalitzar-se el 
preu del carbó gràcies al retorn a la normalitat 
de la situació laboral a les conques mineres 
angleses.96 Malgrat aquest ajust del preu, 
 l’increment de costos provocà una important 
caiguda del 8% dels beneficis de l’explotació 
 badalonina, que es traduí en una caiguda del 2% 
dels beneficis de la societat el 1898. La pujada 
del preu del gas i el creixent nombre de bleners 
Auer instal·lats feren caure el consum un 5%.

Des de la fàbrica de Badalona se subministrà gas 
a Tiana. El març de 1894 es féu l’escriptura del 
contracte amb l’Ajuntament d’aquesta localitat 
i el setembre s’inaugurà l’enllumenat. La decisió 
de subministrar a Tiana es basà en la previsió 
que aconseguirien un augment del consum 
sense augmentar els costos de personal.97

L’enllumenat públic era important per a la com-
panyia en la darrera dècada del segle xix, ja que 

96 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 13-7-1898.
97 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 10-3-1894.
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quan s’arribava a la fi del contracte de l’enllu-
menat públic el director proposà que es condo-
nés part del deute de l’Ajuntament i s’instal-
lessin alguns canelobres en els carrers.98 Tot i 
així, La Propagadora del Gas no es va presentar 
a la subhasta del maig de 1892 perquè les con-
dicions fixades per l’Ajuntament no li conveni-
en. Com que no s’hi presentà ningú, l’alcalde i 
un regidor es reuniren amb Antoni Rovira  
i Borrell, director gerent de La Propagadora del 
Gas, per demanar un acord al qual arribaren un 
mes més tard.99 La subhasta es féu a l’agost de 
1892 i al novembre s’escripturava el contracte 
pel servei d’enllumenat públic per gas indus- 
trial procedent de la destil·lació d’hulla, per un 
import de 22.000 ptes./any. El nou contracte 
suposava una reducció del preu de l’enllumenat 
públic i la supressió de la subvenció que l’Ajun-
tament donava pels fanals, fets que portaren a 
una disminució dels beneficis de 1893.100 La 
durada del contracte era de 25 anys, fins a finals 
de 1917, prorrogable per un any si cap de les 
dues parts ho anunciava amb tres mesos d’an-
telació.

En el conveni s’especificava que l’Ajuntament 
pagaria mensualment, sense demora, l’import 
del fluid consumit i, si el pagament es s’endar-
reria més de dos trimestres, la companyia podria 
carregar-hi un interès del 6%. Ni l’empresa ni 
els particulars pagarien cap tipus d’arbitri sobre 
el gas produït o consumit.

Els problemes amb l’Ajuntament, però, van 
continuar. El 1894 l’alcaldia acusà l’empresa de 
defraudar perquè els fanals tenien una clau de 
pas reguladora i volia revocar el contracte signat. 

 98 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 3-11-1891.
 99 AHFGNF: Actas Propagadora, sessions 12-5-1892, 

22-6-1892 i 5-8-1892.
100 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 20-1-1894.

S’instruí un expedient a l’empresa per deficièn-
cies en l’enllumenat públic i se li imposà una 
multa d’una pesseta per fanal. L’empresa va 
recórrer i la comissió provincial va revocar la 
resolució de l’Ajuntament. Després de reunir-se 
amb l’alcalde i el síndic de l’Ajuntament s’arri-
bà a una transacció a finals de 1895, ratificada 
l’any següent. El deute es rebaixava en 5.527 
ptes., i la resta es cobraria durant l’any 1897. 
L’horari de l’enllumenat públic s’acordaria 
conjuntament, de manera que es mantingués 
encès les hores que estipulava el contracte, una 
mitjana de quatre hores per fanal.101 Malgrat 
l’acord, els incompliments de l’Ajuntament 
continuaren. Al final, La Propagadora del Gas 
acceptà obligacions del deute municipal per tal 
de poder cobrar. El març de 1900 la societat 
havia rebut, a compte del deute acumulat fins al 
31 de desembre de 1899, 203 obligacions a deu 
anys de 250 ptes. cadascuna, amb un interès del 
6%.102 A partir d’aleshores l’Ajuntament abonà 
el pagament d’alguns mesos amb obligacions 
perquè no disposava de metàl·lic. De fet, l’Ajun-
tament de Badalona no pagava en efectiu des de 
l’abril de 1891.103

El 1902 la companyia contractà Eugeni Bladó, 
advocat i accionista, perquè estudiés algun mit-
jà legal per deixar de prestar el servei d’enllu-
menat. El 1904 el deute arribava a 100.000 ptes. 
Les converses amb l’Ajuntament estaven para-
litzades, de manera que l’empresa va adreçar-se 
al governador en demanda d’ajut (25-4-1905). 
El juny, l’alcalde oferí donar 3.000 ptes. a comp-
te del deute i pagar cada mes puntualment 
mitjançant l’arrendament de la recaptació de 

101 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 19-12-1896, 
Acord de l’Ajuntament de la sessió 23-11-1896.

102 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 23-3-1900.
103 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 18-7-1902.
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l’impost de consums. Després de consultar  
el governador, l’empresa decidí acceptar les 
3.000 ptes. i no suspendre el servei, però l’Ajun-
tament no va complir la paraula donada i, una 
altra vegada, l’empresa reinicià els tràmits per 
suspendre el servei.

El desembre de 1906 es modificà el contracte 
amb l’Ajuntament.104 El principal objectiu era 
la substitució dels bleners estipulats en la con-
cessió original pels d’Auer, d’incandescència, 
més moderns. L’Ajuntament es faria càrrec de 
l’habilitació dels fanals per a l’enllumenat incan-
descent i de la instal·lació i conservació dels 
bleners, maniguets, tubs de recanvi i de la nete-
ja dels fanals. A canvi, l’empresa pagaria el 
canvi dels vidres i pintaria els fanals i els rellei-
xos o columnes cada dos anys.

L’acord reconeixia la reducció del nombre de 
fanals instal·lats que s’havia anat produint com 
a mesura d’estalvi per part de l’Ajuntament. El 
preu del gas públic seria de 0,01 ptes. per hora 
i blener incandescent del sistema Auer, i no a 
0,03 ptes. per hora, com fins llavors. El cost 
d’encendre i apagar els fanals anava a càrrec del 
Consistori. En l’acord s’especificava que l’im-
port del gas consumit s’havia de fer efectiu el 
mes següent i que l’Ajuntament es comprome-
tia a pagar, addicionalment, cada mes, la quan-
titat que pogués a compte del deute endarrerit. 
L’ incompliment del pagament per un període 
superior a dotze mesos comportaria la suspen-
sió del servei per part de la companyia. Durant 
el 1907 l’Ajuntament complí amb el pagament 
del gas consumit i realitzà alguns pagaments del 
deute.

Des de finals de 1897 l’Ajuntament venia rebent 
diverses peticions per a la instal·lació de centrals 

104 AHBDN, caixa 1934/1 (3/85-86).

elèctriques. Emili Vidal i Bedoli, en nom de 
l’Empresa Badalonense de Electricidad, sol·licità 
el permís el novembre de 1897 i li fou concedit 
un any més tard. Manuel Crusat Decrey ho féu 
en nom de Sociedad de Electricidad Alioth, però 
l’Ajuntament li denegà. El 1898 la Compañía 
General de Electricidad rebé l’autorització per 
l’extensió de la xarxa aèria. León de Cortés y 
Cía. demanà el permís per instal·lar una central 
el 1904. Un any més tard aquesta empresa es 
passà a dir Costa y Comes, S.C. i obtingué la 
concessió per a l’enllumenat públic elèctric de 
la ciutat, i el 1907 transferí els seus drets a la 
Barcelonesa. Aquesta companyia havia demanat 
al Ministeri de Foment i al governador els per-
misos corresponents per a la instal·lació de la 
línia de transport d’electricitat fins a Badalona 
l’abril de 1906. De fet, el consell d’administració 
de La Propagadora del Gas discutí d’interposar 
un recurs contra la petició de la Barcelonesa 
però, atès que en el contracte amb l’Ajuntament 
no hi havia cap clàusula que prohibís la instal-
lació de l’electricitat, no podien fer res contra la 
sol·licitud.105

Abans de l’arribada de l’electricitat, al tombant 
del segle, la producció de gas havia assolit els 
695.429 m3, que suposaven un consum per 
 habitant de 32,5 m3, el més alt de les tres fàbri-
ques de la companyia. En comparació amb la 
resta de fàbriques de comarques, el consum per 
càpita badaloní era nou punts percentuals supe-
rior, i només era inferior al de Vilafranca, Vila-
nova i Tarragona.

L’arribada de l’electricitat de Barcelonesa a 
Badalona va tenir un impacte significatiu per a 
l’empresa del gas, ja que es veié obligada a dis-

105 AHBDN, caixa 1928/3 (3/94-95); AHFGNF: Actas 
Propagadora, sessió 23-4-1906.
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minuir un 10% el preu del gas destinat a motors, 
passant de les 0,25 ptes./m3 a les 0,225 ptes./
m3.106 Si bé és cert que el consum de gas disminuí 
el 1907 en uns 14.000 m3, l’arribada de l’electri-
citat de la Barcelonesa no suposà una davallada 
de la producció de gas però sí una desacceleració 
del creixement. Així, la producció passà dels 
815.322 m3 el 1906 als 925.795 m3 el 1912, un 
increment anual del 2,1%, que era la meitat de 
l’enregistrat en el quinquenni precedent. Un 
dèbil creixement que es traduí en un consum 

106 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 17-1-1907.

per habitant el 1910 de 36,5 m3, només quatre 
punts percentuals superior al de 1900 i set punts 
percentuals inferior al de la fàbrica de Premià. 
L’electricitat de Barcelonesa sí que causà una 
davallada dels beneficis obtinguts per l’explo-
tació badalonina, que passà de 108.448,27 ptes. 
el 1906 a 103.550,95 ptes. el 1912.

El 1912, Energía Eléctrica de Cataluña demanà 
el permís per instal·lar les línies de distribució 
d’energia elèctrica a la ciutat. Un any abans 
Barcelona Traction, Light and Power havia 
comprat la Barcelonesa. La competència entre 
els dos gegants financers estrangers generà una 

Fàbrica de gas de Badalona, c. 192-? Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa.
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sèrie d’importants moviments entre les empre-
ses d’energia. Com hem vist els accionistes de 
La Propagadora del Gas vengueren les seves 
accions a Catalana de Gas, que es convertí així 
en una gran empresa de gas i electricitat.

La competència de l’hidroelectricitat 
augmentà la demanda de gas

La hidroelectricitat procedent dels Pirineus 
encetava una nova etapa de competència que es 
traduí en un augment considerable de la pro-
ducció, assolint el màxim d’1.302.268 m3 el 1915, 
amb un espectacular increment del 12,0% anu-
al des de 1912. Aquest increment va suposar un 
augment de nou punts percentuals respecte de 
1910 en el consum per habitant, que arribà als 
45,9 m3 el 1915. Malauradament, no disposem 
de l’estructura del consum d’abans de 1914. En 
el cas de Badalona, els consums destinats a en-
llumenat particular i públic, a usos industrials i 
a calefacció augmentaren. En particular hem 
d’assenyalar l’augment del consum industrial, 
el més susceptible de rebre la competència de 
l’electricitat, que passà de representar el 12,7% 
del consum total al 15,6%. Segons aquestes 
dades, sembla que la competència de l’electrici-
tat comportà un augment del consum i la pro-
ducció de gas. Si la competència de l’electricitat 
provocà un augment de la producció, hau- 
ríem d’esperar que signifiqués una reducció  
dels ingressos. Els ingressos de 1914 foren de 
207.060,5 ptes., i els de 1915 de 231.465,4 ptes., 
essent l’ingrés unitari de 0,208 ptes./m3 en el 
primer any i de 0,209 ptes./m3 en el segon. Se-
gons aquestes dades, doncs, l’arribada de l’elec-
tricitat del Pirineu suposà un increment de la 
producció i dels ingressos per a la fàbrica bada-
lonina. Ara bé, els beneficis entre 1914 i 1915 
experimentaren una forta caiguda, baixant de 
les 107.703,66 ptes. de 1914 a les 73.674,01 ptes. 

de l’any següent, el darrer de beneficis de la 
fàbrica fins l’any 1921. La caiguda dels beneficis 
no es va deure a una reducció de l’ingrés pro-
vocat per la competència de l’electricitat, sinó a 
un augment dels costos de fabricació. Malaura-
dament no disposem de les dades per ampliar 
aquesta anàlisi per al 1913, el primer any de 
l’arribada de l’electricitat del Pirineu. Els bene-
ficis de 1913 foren de 71.036 ptes., una caiguda 
de més de 40.000 ptes. respecte de l’any anteri-
or, quan assoliren el màxim obtingut per l’ex-
plotació badalonina, i unes 27.000 ptes. menys 
que la mitjana dels beneficis obtinguts des de 
l’inici del segle fins al 1911, que seria d’unes 
98.000 ptes. Podem intuir que la caiguda dels 
beneficis es degué a una davallada dels ingressos. 
S’ha d’assenyalar, però, que sigui quina sigui la 
raó que explica la caiguda dels beneficis el 1913, 
aquests s’havien recuperat el 1914.

A partir de 1915 s’inicià el quinquenni negre per 
a la indústria del gas. L’esclat de la Primera 
Guerra Mundial portà a una davallada de l’ofer-
ta de carbó d’importació que en féu disparar els 
preus. La producció de gas va minvar dràstica-
ment, fins a arribar al mínim de 403.499 m3 el 
1918. L’escassetat de carbó no tan sols compor-
tava la impossibilitat de satisfer la demanda sinó 
que l’augment dels costos que representava va 
portar la fàbrica badalonina a un quinquenni de 
pèrdues. Les pèrdues acumulades entre 1916 i 
1920 ascendiren a 666.795,77 ptes.

Com que la indústria del gas no va poder satis-
fer la demanda dels seus clients durant un perí-
ode de temps llarg, aquests van haver de buscar 
una alternativa, que trobaren fàcilment dispo-
nible: l’electricitat. Els clients amb incentius més 
alts per substituir el gas per l’electricitat foren 
els industrials. Si els clients industrials ja havien 
començat a abandonar el gas amb l’arribada de 
l’electricitat, els problemes d’oferta provocaren 
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l’abandonament definitiu. El consum per a usos 
industrials, que el 1915 era del 15,6%, havia 
desaparegut el 1925. Els clients particulars, amb 
majors rendes, que utilitzaven el gas per a la il-
luminació també adoptaren l’electricitat. El 
percentatge del consum destinat a l’enllumenat 
particular va caure a menys de la meitat (del 61,9 
al 31,1%) en una dècada. El darrer dels usos 
importants abans de la Primera Guerra Mun dial, 
l’enllumenat públic, va passar del 18,9% al 
14,1% del consum. Els problemes de la indústria 
del gas entre 1915 i 1920 només acceleraren el 
canvi en el consum que s’hauria produït de tota 
manera atesa la superioritat tecnològica de 
l’electricitat en la força i la il·luminació. El gas 
tenia, però, un ús en què era clarament superior 
a l’electricitat: la generació de calor. Així, podem 
veure que el consum del gas amb destinació a 
calefacció/cuina augmentà considerablement, 
passant del 3,4% el 1915 al 54,8% el 1925.

El nivell de producció assolit el 1915 no es re-
cuperà fins al 1929, quan es produïren 1.344.585 
m3. No podem dir el mateix del consum per 
habitant, que havia disminuït substancialment, 
situant-se en els 25,8 m3 el 1928, vint punts per 
sota del consum de 1915, mostra del terreny 
guanyat per l’electricitat. El creixement de la 
producció continuà en els anys següents fins a 
arribar als 2.072.895 m3 el 1935: un increment 
del 7,5% anual. Abans de l’esclat de la Guerra 
Civil el consum per habitant s’havia recuperat 
fins als 41,7 m3, encara inferior al de 1915. Mal-
grat que era lleugerament superior a la mitjana 
de comarques, era un consum força baix si el 
comparem amb el de Premià (71,2 m3), però 
també amb el de Terrassa (47,5 m3).

La tendència en el canvi de l’estructura del 
consum entre 1915 i 1925 quedà consolidada en 
el següents deu anys. El 1935, el 65,3% del 
consum es destinava a calefacció, mentre que el 

consum particular per a il·luminació se situava 
en el 26,2% i l’enllumenat públic en el 8,5%.

La importància de l’enllumenat públic havia 
disminuït substancialment en termes relatius i 
també en termes absoluts, ja que va passar dels 
209.483 m3 consumits el 1915 als 100.730 de 
1925, per acabar en els 141.993 m3 el 1935. 
Aquesta evolució contrasta amb l’expansió de 
la ciutat, que passà d’una població de 29.361 
habitants el 1920 als 49.652 el 1936. L’explicació 
la trobem en l’expansió de l’enllumenat públic 
elèctric, subministrat per la Barcelonesa sota els 
contractes de 1918 i 1926, aquest darrer per 
30 anys. Pel que fa al gas, el següent contracte 
de l’Ajuntament amb La Propagadora del Gas 
entrà en vigor a partir del gener de 1925, amb 
una durada de deu anys i un cost de 40.342 ptes. 
anuals, que suposaven un increment del preu. 
L’origen del contracte era la subhasta realitzada 
el 15 de juliol de 1922, però la majoria dels 
membres del consistori hi votà en contra. La 
companyia interposà un recurs i a finals de 1924 
el ple de l’Ajuntament aprovà la signatura del 
contracte. A la fi del contracte, l’Ajuntament 
demanà a la companyia que prorrogués el servei 
fins a finals de setembre de 1935, per tal que 
aquest pogués estudiar els nous contractes. Les 
relacions amb l’Ajuntament continuaven sent 
difícils.

A començaments de 1935 s’iniciaren els treballs 
preparatoris per tal que les fàbriques de Bada-
lona i Premià rebessin el gas de la fàbrica de 
Catalana de Gas a Barcelona.107 La fàbrica ba-
dalonina continuà funcionant fins al 1940, 
moment en què la connexió amb la xarxa bar-
celonina entrà en funcionament.

107 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 18-1-1935.
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2.1.2.3. Terrassa

Primera empresa: Juan Vallés y Cía., 1859

Encesa: 1860

Habitants: 10.915 (1857)

Fundador: Joan Vallès i Tutuach

Empreses successores:

Juan Juncosa y Cía., 1872

La Propagadora del Gas, 1886

La fàbrica de Joan Vallès 

Pau Julià i Bosch, natural de Barcelona i veí de 
Terrassa, presentà un projecte per construir una 
fàbrica per a la producció de gas per a l’enllu-
menat públic i particular el maig de 1855. No 
era la primera vegada, ja que dos anys abans 
havia demanat a l’Ajuntament que li atorgués el 
servei en exclusivitat, i que les condicions del 
conveni fossin iguals que les que l’Ajuntament 
de Sabadell tenia amb Prats, Benessat y Cía.108

L’abril de 1858 fou Pelegrí Negre i Sedó, veí de 
Barcelona, qui presentà un plec de condicions 
per proveir d’enllumenat per gas; al setembre 
era Ignasi Amat, natural i veí de Terrassa, qui 
presentava un projecte, i a l’octubre ho féu Josep 
Roca.109

A la vista de l’allau de propostes, l’Ajuntament 
aprovà a finals de 1858 les condicions que havi-
en de regir la pertinent subhasta del servei 
d’enllumenat públic per gas. El concurs es rea-
litzà el febrer de 1859 i no hi concorregué cap 

108 ACVOC-AHT: 3.4 Gas (2/63-64).
109 ACVOC-AHT: 3.4 Gas (2/65), (2/64).

dels pretendents previs, sinó únicament un  
de nou: Pere Barmola. Aquest demanà que se  
li permetés dipositar un pagaré pel valor dels 
2.000 duros (10.000 ptes.) de fiança en comptes 
de dipositar aquesta quantitat a la caixa sucursal. 
Tot i que l’Ajuntament estava disposat a accedir 
a la petició, el governador civil s’hi oposà de-
manant el dipòsit en metàl·lic. Atès que Barmo-
la no havia aconseguit prou demanda per part 
dels particulars i que el nombre de llums públics 
tampoc li semblà suficient, desistí de la conces-
sió adduint que la inversió inicial era massa 
elevada tenint en compte el cost de la fiança.110

El 17 de novembre de 1859 l’Ajuntament celebrà 
una segona subhasta en què el servei fou adju-
dicat a Joan Vallès i Tutuach (veí i propietari de 
Barcelona que tenia una fàbrica de productes 
químics).

Per tirar endavant el negoci es constituí el de-
sembre d’aquell any la societat en comandita 
Juan Vallés y Cía., amb un capital de 435.000 
rals (108.750 ptes.).111 El principal soci i admi-
nistrador era el mateix Joan Vallès, que hi apor-
tà el 24% del capital. Els altres socis importants, 
segons la magnitud de les seves aportacions, 
eren: Josep Roca i Parés (4,6% del capital), nat 
a Barcelona, Anna Galí, vídua de Josep Oriol 
Mauri (4,6%), natural i veïna de Terrassa, Pere 
Prats (4,6%), nat a l’Hospitalet i veí de Barce-
lona, Felip Soler i Campà (3,7%) nat Barcelona 
i veí de Terrassa, i Maurici Puigdollers (3,2%), 
nat a Sabadell i veí de Terrassa. La resta dels 
61 socis que componien la societat eren majo-
ritàriament veïns de Terrassa, entre els quals cal 

110 ACVOC-AHT, Districte notarial de Terrassa: No-
taria Joan Carranca, 8-12-1859, escriptura 331, folis 
761-772.

111 ACVOC-AHT, Districte notarial de Terrassa: No-
taria Joan Carranca, 8-12-1859, escriptura 332, folis 
773-786.
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destacar Llàtzer Ulles, propietari d’un impor-
tant vapor, el fabricant de filats Isidre Bertran i 
diversos membres de les famílies Galí i Ubach. 
Entre els socis hi havia tretze dones, que en la 
seva majoria eren esposes de socis.

En el plec de condicions per a la subhasta s’ator-
gava al concessionari el monopoli de l’enllume-
nat públic i privat durant vint anys.112 En el 
contracte s’especificaven els carrers que s’ha vien 
de canalitzar i el lloc on es col·locarien els 80 
bleners inicials del núm. 3 que cremarien durant 
cinc hores al dia, excepte els de lluna nova (nou 
dies al mes). L’empresa hauria d’ampliar la xar-
xa a petició del consistori sempre que per cada 
50 vares hi hagués tres llums particulars contra-
ctats amb les mateixes condicions horàries que 
l’enllumenat públic. El gas havia de ser d’hulla 
i tenir la mateixa qualitat que el de Barcelona.

El preu estipulat era d’un ral de billó per blener 
i cremant cinc hores. L’empresa havia de sub-
ministrar 15 m3 al mes de forma gratuïta a les 
cases consistorials. També subministraria de 
forma gratuïta l’enllumenat fins a l’alba en les 
tres nits de Carnaval, la de Nadal, la de Dijous 
Sant i els dos dies de la festa major.

L’empresa estava obligada a subministrar gas als 
particulars dels carrers canalitzats al preu de 
75 maravedís per m3 (0,55 ptes./m3). El preu per 
hores fixes oscil·lava entre els 11 rals de billó 
(2,75 ptes.) al mes per una instal·lació d’un ble-
ner del núm. 1 des del vespre fins a les 9 de la 
nit i els 51 rals (12,75 ptes.) per 5 bugies cremant 
fins a les 11 de la nit.

El licitador tenia un any per posar en marxa 
l’enllumenat públic i en cas contrari perdria la 

112 ACVOC-AHT, Districte notarial de Terrassa: No-
taria Joan Carranca, 8-12-1859, escriptura 331, folis 
761-772.

fiança de 2.000 duros (10.000 ptes.). El 1860 
s’inaugurà l’enllumenat públic, amb 97 fanals, 
que s’incrementarien fins als 132 l’any 1873.113

Joan Juncosa i Barber passà a ser el nou admi-
nistrador quan el 1872 morí Joan Vallès: la seva 
retribució es fixà en 1.250 ptes. anuals, lluny de 
les 4.500 ptes. que cobrava el seu antecessor. A 
diferència de Vallès, que era el soci majoritari, 
Juncosa era un soci minoritari amb menys d’un 
1% del capital (1.000 ptes.). Tenia, però, expe-
riència en l’administració d’empreses de gas 
perquè havia estat l’impulsor, el 1861, de l’em-
presa Sagret, Juncosa y Roca, encarregada del 
subministrament del gas a Lleida.

La societat canvià de nom, passant-se a deno-
minar Juan Juncosa y Cía., i tot mantenint el 
mateix capital: 108.750 ptes.114 Els socis conti-
nuaven sent els mateixos o els seus hereus. El 
canvi principal el trobem en el soci majoritari, 
que passà a ser Isidre Lever i Sagristà, amb 
16.500 ptes. Sembla que el nou soci va adquirir 
part de les 27.000 ptes. que el matrimoni Joan 
Vallès i Josepa Ribot tenia a l’empresa, ja que 
els fills apareixen amb una participació menor, 
de 10.000 ptes.

El 1881, als vint anys de la primera concessió 
efectiva, l’Ajuntament va convocar una nova 
subhasta del servei, però en no presentar-s’hi 
cap licitador es procedí a prorrogar la concessió 
vigent a Juan Juncosa y Cía.

La Propagadora del Gas compra la fàbrica

A mitjan 1885, els propietaris de Juan Juncosa 
y Cía. es posaren en contacte amb La Propaga-

113 Catalana de Gas (1985).
114 ACVOC-AHT, Districte notarial de Terrassa: No-

taria Joan Carranca, 6-12-1872, escriptura 581, folis. 
2.813-2.832.
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dora del Gas per oferir-los la compra de la fà-
brica per 22.000 duros (110.000 ptes.). La Pro-
pagadora del Gas acceptà la proposta i la compra 
es formalitzà a primers de gener de 1886.

Probablement, els antics propietaris van optar 
per desfer-se del negoci a la vista de la inversió 
que exigia l’estat de les instal·lacions. En una 
primera anàlisi, la nova direcció constatà que el 
servei que s’oferia era deficient i que l’estat de 
l’únic forn que tenia la fàbrica era pèssim. Im-
mediatament s’inicià la construcció de dos forns 
i d’un gasòmetre i posteriorment es procedí a la 
renovació de les canonades dels principals car-
rers per augmentar la capacitat.115 L’interès de 
La Propagadora del Gas era aprofitar el poten-

115 AHFGNF: Actas Propagadora, sessions 27-07-1885, 
10-12-1885, 21-1-1886, 10-2-1886 i 18-3-1886.

cial de consum de la industriosa ciutat de Ter-
rassa. Les expectatives dels directius de La 
Propa gadora del Gas van veure’s confirma- 
des en els anys següents. En un quinquenni, 
entre 1886 i 1891, la producció es duplicà dels 
173.782 m3 fins a assolir els 387.567 m3 (un 
creixement anual acumulatiu del 17,4%).

L’octubre de 1889 es realitzà una altra subhasta 
per a l’enllumenat públic, que quedà deserta. La 
Propagadora del Gas guanyà la següent, del 17 
de gener de 1890, i a finals de mes signà el con-
tracte amb l’Ajuntament de vint anys de durada, 
fins al 1910, en el qual es comprometia a tenir 
encesos 228 fanals al preu de 0,03 ptes. per hora/
fanal.116

116 ACVOC-AHT: 3.4 Gas (2/69) i (2/71-72).

Fàbrica de gas de Terrassa, c.1920 – 1930. Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa.
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La Propagadora del Gas també subministrava 
el gas al poble de Sant Pere de Terrassa, una part 
del qual passà a formar part de Terrassa el 1904. 
El 24 de maig de 1888 l’Ajuntament de Sant Pere 
signà un conveni amb La Propagadora del Gas 
d’una durada de vint anys en el qual es féu 
constar que no es feia subhasta del servei atesa 
la poca importància de l’enllumenat contrac-
tat.117 En canvi, l’enllumenat per gas del barri de 
Sant Vicenç de Jonqueres, que formava part del 
municipi de Terrassa des de mitjans del segle xix, 
el realitzava la Sociedad del Alumbrado por Gas 
de Sabadell. El 1885 tenim coneixement del 
conveni signat entre l’Ajuntament i Josep Man-
sana i Dordán com a representant de la compa-
nyia.118 Aquest contracte es modificà a comen-
çaments de 1893 i fou vigent fins a finals de 1904, 
any en que el barri passà a formar part de Saba-
dell.119 Entre les dades del contracte modificat 
cal destacar el preu de 0,0575 ptes. per cada llum 
o blener, amb una làmpada d’intensitat equiva-
lent a una làmpada Carcel del núm. 1 que con-
sumís 42 grams d’oli d’oliva pur filtrat per hora. 
L’Ajuntament es feia càrrec del cost de la con-
servació dels fanals, canelobres, relleixos, vidres, 
etc., mentre que l’empresa pagava la neteja i 
l’encesa i apagada dels llums. L’hora d’encesa 
dels llums era la mateixa que a Sabadell i la 
d’apagada era les 9 del vespre els mesos d’octu-
bre a març, i les 10 la resta de mesos. S’establia 
que si la companyia feia una rebaixa del preu 
del gas als consumidors de Sabadell, aquesta 
s’aplicaria també als del barri de Jonqueres.

117 ACVOC-AHT, Fons de Sant Pere de Terrassa, 
exp. 27 (2/95); AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 
25-5-1888.

118 A.H.S.: Foment, exp. AMH21, 1885/0012 (3/42).

119 ACVOC-AHT, Fons de Sant Pere de Terrassa, exp. 
27 (2/95-96).

A començaments dels anys noranta el vertiginós 
creixement de la ciutat obligà La Propagadora del 
Gas a perllongar les canonades i a expandir les 
instal·lacions d’emmagatzematge (un nou gasò-
metre) i de producció (ampliació de la sala de 
forns).120 Els costos i els preus tendiren a la baixa, 
essencialment per la voluntat de l’empresa d’aug-
mentar el volum de producció i aprofitar les 
economies d’escala. Una primera decisió, adopta-
da a principis de la dècada de 1890, reduí els preus 
a pagar per a usos industrials (motors).121 A partir 
de gener de 1896 hi hagué una segona reducció 
generalitzada: el preu del gas disminuí en 0,06 
ptes., i va quedar en 0,25 ptes./m3. De manera 
immediata aquesta reducció provocà una dismi-
nució dels beneficis del negoci terrassenc respecte 
de l’any anterior de 16.147,7 ptes. (un 22 per cent). 
Els beneficis globals de l’empresa experimentaren 
una caiguda d’un 7,2%, la més gran viscuda per la 
societat fins al 1912.122 Tal com es pretenia, però, 
la rebaixa del preu estimulà el consum, que va 
arribar als 539.861 m3 el 1896: el creixement havia 
estat del 12,0% anual entre 1886 i 1896. El consum 
per habitant gairebé s’havia triplicat en deu anys, 
passant a ser de 28,4 m3. La disponibilitat de les 
dades de consum en el moment de la variació dels 
preus permet calcular l’elasticitat de la demanda 
de gas a finals del segle xix. Atès que la reducció 
del preu fou del 2,3%, mentre que l’augment del 
consum fou del 4,2%, podem establir que la de-
manda era força elàstica (1,77).

L’electricitat generada amb gas

El maig de 1896 els promotors de la que seria la 
Sociedad General de Electricidad de Tarrasa es 

120 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 12-2-1894.
121 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 25-10-1890.
122 AHFGNF: Actas Propagadora, sessions 17-12-1895, 

20-1-1896 i 25-1-1897.
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posaren en contacte amb La Propagadora del 
Gas per conèixer a quin preu aquesta els podria 
subministrar el gas per produir electricitat. El 
consell d’administració decidí que l’empresa 
havia d’estudiar la possibilitat de produir elec-
tricitat de manera que “produjese dicha clase de 
alumbrado, en vez de hacerlo otra sociedad, al 
fin de quedar dueña en absoluto del alumbrado 
de la ciudad de Terrassa”.123 L’empresa, però, no 
entrà en el negoci elèctric i oferí subministrar el 
gas amb un descompte del 10% sobre el preu 
general de 0,25 ptes./m3. En tot cas, el consell 
donava carta blanca al director per arribar a un 
acord amb la nova empresa elèctrica.124

El juny de 1896 es constituí la Sociedad General 
de Electricidad de Tarrasa amb un capital de 
250.000 ptes., i un any més tard s’inaugurà la 
central elèctrica. Després de dos anys de funcio-
nament, l’abril de 1899, els directius de l’empre-
sa d’electricitat proposaren a La Propagadora 
del Gas la venda de les seves instal·lacions. 
L’elèctrica tenia pèrdues i l’únic interès que 
podia tenir la gasista en adquirir-la era evitar la 
competència. Els membres del consell van con-
siderar, però, que encara que els venguessin les 
instal·lacions per sota del seu valor, el cost de 
mantenir la producció d’electricitat, per tal 
d’impedir l’entrada d’una nova empresa, seria 
massa elevat. L’oferta de venda es concretà en 
98.000 ptes., però La Propagadora del Gas la 
rebutjà en considerar-la exagerada a la vista dels 
resultats que tenia l’empresa elèctrica.125

A partir de 1896 el creixement anual de la pro-
ducció s’anà desaccelerant, tot passant del 5,89% 
entre 1896 i 1901 al 4,57% en el quinquenni 

123 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 28-5-1896.
124 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 3-6-1896.
125 AHFGNF: Actas Propagadora, sessions 28-4-1899 

i 27-5-1899.

següent i arribant a l’1,31% entre 1906 i 1910. 
La producció al final de la primera dècada del 
segle fou de 946.592 m3, per caure en els dos anys 
següents fins als 808.409 m3. El consum per ha-
bitant de Terrassa al tombant del segle era de  
31,7 m3, marginalment inferior al de Badalona 
però superior en vuit punts percentuals a la 
mitjana catalana, excloent-ne Barcelona. Deu 
anys més tard el consum per habitant havia aug-
mentat deu punts situant-se en els 41,7 m3, su-
perior al de Badalona però inferior al de Premià. 
Malgrat que la producció el 1915 s’havia recupe-
rat i havia augmentat, el consum per habitant 
disminuí, passant a ser de 38,2 m3, set punts 
percentuals inferior al de Badalona i 21 per sota 
de Premià, ja que es començava a sentir l’impac-
te de la competència de la hidroelectricitat.

Com en tants altres municipis, La Propagadora 
del Gas també tingué problemes per cobrar el 
gas subministrat a l’Ajuntament. Quan l’empre-
sa decidia recórrer per via legal, el procés s’allar-
gava en el temps. Malgrat que s’arribés a un 
acord o que les institucions superiors fallessin 
a favor de la companyia, l’Ajuntament no com-
plia. N’és un exemple el que passà a Terrassa a 
començaments del segle xx. La partida destina-
da a l’enllumenat en els pressupostos municipals 
de 1901 era insuficient per al pagament del 
subministrament de gas i el pagament del deute 
que tenia l’Ajuntament amb la companyia, i 
aquesta interposà un recurs. Després de dife-
rents opcions, l’empresa accedí a cancel·lar els 
deutes de 1902 i 1903 amb obligacions del mu-
nicipi, a canvi de cobrar en efectiu les factures 
de 1904. Fins al 1907 l’Ajuntament pagà el gas 
consumit i realitzà alguns pagaments del deute, 
però deixà de fer-ho el 1908 i el 1909, quan 
només pagà tres mesos.

El 1909, ja propera la finalització del contracte, 
l’Ajuntament demanà a l’empresa la reducció 
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del preu de l’enllumenat públic a 0,03 ptes. per 
blener d’incandescència i hora, però l’empresa 
no va voler acceptar les condicions fins que no 
s’acordés com satisfer el deute.126 L’alcalde pres-
sionà el director dient que si no acceptava la 
reducció del preu havia acordat amb la Sociedad 
General de Electricidad de Tarrasa la construc-
ció d’una fàbrica de gas que quedaria propietat 
de l’Ajuntament al cap de deu anys, però el 
director no va cedir.127 A finals del 1910 es rea-
litzà la subhasta per a l’enllumenat i se signà un 
contracte per un any.128 El deute de l’Ajuntament 
a finals de 1912 era de 160.000 ptes., que, comp- 
tant els interessos, augmentaven a 200.826,70 ptes.  
Unes quantitats considerables, ja que represen-
taven, respectivament, el 60,6 i el 76,1% dels 
ingressos generats per l’explotació de Terrassa.129

Els deutes que l’Ajuntament de Terrassa havia 
acumulat amb La Propagadora del Gas de ben 
segur que jugaren un paper important en la 
decisió dels accionistes d’aquesta de vendre les 
seves accions a Catalana de Gas.

El contracte per a l’enllumenat públic que seguí 
al canvi de propietat de les accions se signà el 
1914 per un període de 12 anys. El preu s’esta-
blia en 0,025 ptes. per llum i hora, i l’Ajuntament 
es comprometia a un mínim d’1.199.240 hores 
l’any, és a dir, el cost de l’enllumenat seria de 
29.981 ptes. En la mateixa subhasta s’establia el 
preu màxim del gas per a usos particulars en 
0,25 ptes./m3, que es revisaria quan el preu del 
carbó augmentés més d’un 20%. L’Ajuntament 

126 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 21-12-1909.
127 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 28-04-1910.
128 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 22-12-1910; 

Boletín Oficial de la Provincia, 17-12-1910.
129 Calculat a partir dels ingressos de 1914, ja que no 

disposem dels de 1912.

es reservà la llibertat de substituir amb electri-
citat l’enllumenat per gas d’un o més carrers, i 
de completar amb il·luminació addicional elèc-
trica les vies públiques.130 Aquesta clàusula no 
suposà la desaparició de l’enllumenat públic  
per gas de la ciutat però sí que en condicio- 
nà el creixement, com ho mostra el fet que els 
163.120 m3 de gas consumit el 1914 fossin iguals 
a la quantitat consumida el 1935.

El consum per a l’enllumenat públic entre 
aquestes dues dates experimentà una erràtica 
evolució, ja que entre 1915 i 1920 va caure a 
causa de la manca de carbó, va créixer fins al 
1922 –quan arribà als 142.822 m3–, per tornar a 
caure i després recuperar aquest nivell el 1933. 
A principis de 1927 se signà el nou contracte 
amb l’Ajuntament. L’estancament de la quanti-
tat de gas consumit per a l’enllumenat públic 
suposà, en termes relatius, una forta caiguda de 
la importància d’aquest per a la fàbrica terras-
senca, ja que passà de representar el 23,7% del 
consum de la ciutat el 1914 al 16,9% el 1925, per 
arribar només al 9,8% el 1935, una proporció 
molt semblant a la que es donava a les altres dues 
ciutats on operava la companyia.

Canvis d’us del gas en el període 
d’entreguerrres 

L’evolució de la producció a partir de la segona 
dècada del segle xx es veié marcada per l’escas-
setat de carbó causada per la Primera Guerra 
Mundial. La producció de gas caigué fins al 
mínim de 532.081 m3 el 1918 i no recuperà els 
nivells anteriors a la Primera Guerra Mundial 
fins al 1924, quan arribà als 1.005.500 m3. No 
fou el cas del consum per habitant, que continuà 
la tendència a la baixa, per situar-se el 1928 en 

130 ACVOC-AHT: 3.4 Gas (2/74).
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els 33,8 m3, només dos punts percentuals per 
sobre del nivell de 1901. En el període 1924-34 
la producció va créixer un 8,4% anual acumu-
latiu, tot arribant als 2.259.588 m3 el 1934, el 
màxim abans de la Guerra Civil. Aquest notable 
creixement comportà un augment considerable 
del consum per habitant, que en set anys aug-
mentà 13,7 m3, tot arribant als 47,5 m3 el 1935, 
la xifra màxima i deu punts percentuals per 
sobre de la mitjana catalana.

El 1914, la major part del consum (un 57,9%) 
es destinava a l’enllumenat particular, seguit per 
l’enllumenat públic, amb un 23,7%, en tercer 
lloc es trobava el gas destinat a calefacció, amb 
un 11,3%, i el darrer lloc l’ocupava el gas per a 
usos industrials, amb un 7,1%. De l’estructura 
de consum cal destacar el baix consum destinat 
a usos industrials, que contrasta amb el pes que 
aquest tenia a Badalona (12,7%) i especialment 
a Premià (17,9%). Aquesta diferència sembla 
estar directament relacionada amb l’arribada de 
la hidroelectricitat i la presència de competència 
en el mercat elèctric. Cal destacar la major im-
portància del consum destinat a calefacció de 
Terrassa, un 11,3%, ja que és molt superior al 
de les altres dues fàbriques, que en cap cas arri-
bava al 2%, i per contra el percentatge de con-
sum destinat a l’enllumenat privat era el més 
baix de les tres ciutats, essent d’un 64,7% a 
Badalona o d’un 73,6% a Premià. En aquest 
aspecte Terrassa s’avançava als canvis en l’es-
tructura de consum que s’apropaven.

Deu anys més tard l’estructura de consum havia 
canviat completament. La importància de l’en-
llumenat particular s’havia reduït gairebé a la 
meitat, un 29,6%, i també havia caigut, però en 
menor mesura, el percentatge destinat a l’enllu-
menat públic, que passava a ser el 16,9%. El 
consum destinat a calefacció, amb un 53,4%, 
s’havia convertit en el principal ús del gas ter-

rassenc. El consum destinat a usos industrials 
havia pràcticament desaparegut.

L’estructura del consum de 1935 mostra un 
aprofundiment de la tendència marcada: el 
consum destinat a calefacció havia crescut fins 
al 58,0%, l’enllumenat privat també havia aug-
mentat la seva proporció fins al 32,2%, essent 
la resta el gas destinat a l’enllumenat públic.

L’abril de 1940 començaren els treballs per 
subministrar gas a Terrassa des de la fàbrica de 
Sabadell. Aquest era un primer pas fins que es 
realitzés el transport en alta pressió des de Bar-
celona.131 La connexió entre les dues capitals del 
Vallès entrà en funcionament el 1941, i va com-
portar la fi de la producció a les instal·lacions 
terrassenques.

2.2. L’empresa Alumbrado 
de Poblaciones132

131 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 24-4-1940.

132 Els canvis de noms de l’empresa al llarg dels anys 
queden esmentats a l’escriptura del contracte de 
subministrament entre l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
i Francisco Estaper y Cía. S. en C., 22-1-1908 que es 
troba a l’ AHFF. 

José Piñol y Cía., Alumbrado por gas 
de Granollers, 23 de gener de 1881

José Piñol y Cía. en Comandita, 
Alumbrado por Gas, 12 d’agost de 1886

Viuda de José Piñol y Cía., 31 de juliol 
de 1892

Sucesores de José Piñol y Cía., 
Alumbrado por Gas, 31 de desembre 
de 1893
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L’empresa Alumbrado de Poblaciones té el seu 
origen en la societat regular col·lectiva José Piñol 
y Cía., concessionària del servei púbic de gas de 
Granollers. El seu impulsor fou Josep Piñol i 
Pereanton que era enginyer industrial, titulat 
l’any 1876 per l’Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria Industrial de Barcelona, i des del de-
sembre de 1878 esdevení l’enginyer municipal 
de la capital del Vallès Oriental133. Les primeres 
passes de l’empresa són tractades en l’apartat 
que detalla la indústria del gas a Granollers. 

L’empresa no limità el seu àmbit d’actuació a 
Granollers fet que quedà reflectit en el canvi de 
nom de la companyia que passa a dir-se Alum-
brado por Gas eliminant la referència local del 
nom inicial. Ben aviat, el 1888, instal·là una fà-
brica a Arenys de Mar, i el 1900 una altra fàbri-
ca a la Garriga. 

La rendibilitat de l’empresa en els primers anys 
no fou dolenta si considerem que en el 1897 
repartí un dividend del 6%, encara que hi hague-

133 Llistat d’alumnat titulat a l’Escola Técnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona del 1861 al 1953 
http://www.etseib.upc.edu/docs/subfons/index_
alumnat_titulat_1861_1953.pdf. Baules (1980).

ren queixes en les que es denunciava que foren 
pocs els accionistes que cobraren el dividend i 
que l’empresa havia respost que ja no tenia fons 
per fer el pagament a la resta d’accionistes.134

El 5 d’agost de 1901 l’empresa canvià el nom a 
Sucesores de Josep Piñol y Cía., Alumbrado de 
Poblaciones, i el 25 de novembre de 1902 a Fran-
cisco Estaper y Cía. S. en C., Alumbrado de 
Poblaciones, Sucesores de Josep Piñol y Cía, 
havia deixat de ser una empresa granollerina per 
fixar el domicili a Barcelona. Aquesta volta el 
canvi de nom no era per una ampliació geogrà-
fica del negoci del gas sino perquè ampliava la 
seva activitat cap al sector elèctric. L’empresa va 
fer una emissió d’obligacions, de les quals se’n 
conserva un títol d’obligació de la companyia 
amb aquesta raó social, per a finançar la cons-
trucció de la central hidroelèctrica a Sant Miquel 
del Fai que entrà en funcionament el juliol de 

134 ADG: El Congost, 20-6-1897, p. 3.

Obligació al portador de 50 ptes. Alumbrado de 
Poblaciones, 1907. 

Imatge cedida pel Fons Històric d’Endesa.

Sucesores de Josep Piñol y Cía., 
Alumbrado de Poblaciones, 5 d’agost 
de 1901

Francisco Estaper y Cía. S. en C., 
Alumbrado de Poblaciones, Sucesores de 
Josep Piñol y Cía., 25 de novembre 
de 1902132

Alumbrado de Poblaciones, 1909

Alumbrado de Poblaciones, 1920: 
controlada totalment per Energía 
Eléctrica de Cataluña
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1903. Des de la central es subministrava electri-
citat a Sant Feliu de Codines i Caldes de Montbui.

El 1909, segons el que consta en l’acord muni-
cipal del 22 de maig, es constituí la societat 
anònima Alumbrado de Poblaciones; aquesta 
data difereix de la que apareix a l’Anuario Fi-
nanciero y de Sociedades Anónimas, segons el 
qual la societat anònima Alumbrado de Pobla-
ciones s’hauria constituït el 1911 amb un capital 
inicial d’1.000.000 ptes., compost per 2.000 
accions de 500 ptes., que posteriorment s’amplià 
a 1.250.000 ptes. Aquest canvi a societat anòni-
ma fou necessari per afrontar l’expansió de 
l’empresa.135 En la segona dècada del segle ad-
quirí les fàbriques de gas de Calella i Girona, 
alhora que també expandí la xarxa de transport 
d’electricitat en el Vallès Occidental per submi-
nistrar les viles de Sentmanat i Sant Esteve de 
Castellar i cap al Maresme per abastir Calella, 
Pineda, Malgrat i Santa Susanna136.

Fou precisament l’activitat d’Alumbrado de 
Poblaciones en el sector eléctric que va atraure 
l’interés d’Energía Eléctrica de Cataluña, del grup 
Canadenca, que n’adquirí el control l’any 1920.137

2.2.1. Granollers

135 La referència dels acords municipals és de: Baules 
(1980). Anuario Financiero y de Sociedades Anóni-
mas, 1921, p. 658.

136 ANC: Ministerio de Obras Públicas, Prefectura 
provincial de carreteras, permisos en zones de servi-
tud, varis anys, sig. ANC1-691.

137 Energía Eléctrica de Cataluña, Assemblée Générale 
ordinaire du 30 juin 1921, Raport du Conseil d’ad-
ministration, París, p. 5.

La primera iniciativa per dotar d’enllumenat per 
gas a la ciutat data del 3 de setembre de 1876 
quan Joaquim Dachs i Sarival va presentar les 
bases per a la instal·lació del gas a la ciutat. Un 
mes després se signava el primer contracte d’en-
llumenat per gas, amb una durada de 35 anys. 
L’abril de 1880 l’Ajuntament rescindí el con-
tracte perquè Dachs no havia iniciat les obres, 
alhora que es nomenà una comissió per estu diar 
les bases presentades per Josep Piñol i Pe-
reanton.

La proposta que Josep Piñol presentà a l’Ajun-
tament consistia en la instal·lació de 100 fanals 
i el cost de l’enllumenat ascendia a 4.104 ptes. 
anuals, evitant l’encesa durant els deu dies de 
lluna plena al mes. El 21 de juny de 1880 s’apro-
và el contracte per a l’enllumenat públic entre 
l’Ajuntament i Josep Piñol i Pereanton, que fou 
avalat per Francesc Piñol i Estibill, fabricant i 
propietari. La concessió tenia una durada de 
trenta anys i contemplava la instal·lació de 100 
fanals, el subministrament gratuït de 180 m3 
anuals per a l’enllumenat de la casa consistorial 
i una fiança de 5.000 ptes. A canvi, Piñol que-
dava exempt d’arbitris derivats de les obres 
d’instal·lació i reparació, així com també de 
l’impost de consums. En la contracta quedava 
fixat el preu de l’enllumenat públic en 0,32 ptes./
m3 fins als 200 fanals, i quan se superés aquesta 
xifra el preu disminuiria a 0,30 ptes./m3. El preu 
del gas per als particulars seria de 0,50 ptes./m3 
fins als 300 abonats, es reduiria a 0,4375 ptes./
m3 quan fossin entre 300 i 400 els abonats, i quan 

Primera empresa: José Piñol y Cía., 
Alumbrado por gas de Granollers.  
23 de gener de 1881

Encesa: 1 de setembre de 1880

Habitants: 6.369 (1877)

Fundador: Josep Piñol i Pereanton
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s’excedissin els 400 el preu baixaria a 0,375 ptes./
m3.138

Per dur a terme el projecte es constituí una 
societat en comandita anomenada José Piñol y 
Cía., amb un capital de 125.000 ptes. compost 
de 250 accions de 500 ptes. cadascuna. Com a 
curiositat destaquem que en el primer article 

138 AMGr: Condiciones bajo las cuales el Ayuntamien-
to de Granollers intalaría en esta villa el alumbrado 
por gas, Proyecto de contrata de alumbrado por gas 
en la villa de Granollers del Vallés i Escritura de 
convenio otorgada entre el Ayuntamiento de esta 
villa y los señores don José Piñol Pereantón y don 
Francisco Piñol Estibill, 21-6-1880.

s’exposa que, a més del nom esmentat, i “para 
dar a conocer su objeto usará además el título 
Alumbrado por gas de Granollers”. L’acta de la 
junta general ordinària celebrada el 19 de febrer 
de 1888 permet conèixer els socis de la societat: 
Francesc Piñol, Felip Parera, Josep Mas, Fran-
cesc Oliva, Bartomeu Comas, Ramon Vendrell, 
Maria Tàpies, Jaume Rius, Jacint Mora, Francesc 
Montañà i Dolors Piñol.

La construcció de la fàbrica es realitzà durant 
l’estiu i l’enllumenat s’inaugurà durant la Festa 
Major, el primer de setembre de 1880. Els esta-
tuts de l’empresa foren modificats el 1886 a 
causa de la malaltia que patia Josep Piñol, de 

Fanals de gas davant l’Ajuntament de Granollers, 1910. Autor i fons Tomàs Torrabadella Fortuny.  
Arxiu Municipal de Granollers.
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manera que el càrrec de gerent que ostentava va 
passar a Francesc d’Assís Estaper i Rosés, soci 
col·lectiu de l’empresa, veí de Barcelona i pro-
curador. Josep Piñol morí a mitjans de 1892, 
quan l’empresa passà a denominar-se Viuda de 
José Piñol y Cía.

El creixement de la demanda de gas fou notable 
en els primers anys doncs sabem que a comen-
çaments de 1886 s’estava a prop dels 300 abonats 
perquè l’empresa anuncià que rebaixaria el preu 
del gas a 0,32 ptes/m3 a l’agost d’aquell any o 
abans si s’assolissin els 300 clients.139 Aquest 
desenvolupament hi va jugar un paper decissiu 
el preu del gas que en cinc anys des de l’inici de 
l’activitat havia disminuït un 64%.

La producció anual de gas en 1891 es trobava al 
voltant dels 115.000 m3, dels quals un 52% el 
consumien els fabricants de la ciutat, un 27% 
l’enllumenat públic i el 20% restant els particu-
lars.140 Segons aquesta xifra el consum per habi-
tant era de 21 m3 lleugerament inferior al de 
ciutats com Badalona.

Al tombant del segle la producció de la fàbrica 
era de 146.000 m3, que augmentà a 186.515 m3 
dos anys més tard. El consum per habitant el 
1901 va ser de 19,7 m3, inferior en més de cinc 
punts percentuals a la mitjana catalana sense 
considerar Barcelona141.

Els principals punts de discordia entre l’empre-
sa i els granollerins giraven al voltant de la 

139 ACVOR, El Congost, 21-2-1886.
140 AMGr: Comissió per l’enllumenat, 30-11-1891. 

Aquests càlculs provenen de les estimacions que 
realitzà l’Ajuntament en el 1891 quan es plantejava 
la rescisió del contracte de subministrament. És 
probable que estiguin sobreestimades.

141 Les dades de producció es troben a l’apèndix esta-
dístic.

qualitat del gas i els preus. Les relacions entre 
l’empresa i l’Ajuntament foren tenses degut a 
l’impagament per part de l’Ajuntament que 
s’aguditzà a finals del segle xix. El deute era de 
gairebé deu mil pessetes en el 1897 i augmentà 
en quatre mil més a finals de 1901. Les disputes 
amb l’empresa aneren en augment, fins que el 
consistori rescindí el contracte el desembre de 
1902 i convocà una subhasta. Només es presen-
tà Francesc Estaper i Rosés, que era el gerent de 
la fàbrica de gas des de 1886, i es convertí amb 
el nou adjudicatari del servei d’enllumenat pú-
blic i privat. El contracte de quinze anys de 
durada fixava el preu de l’enllumenat públic en 
0,20 ptes/m3 i en 0,30 ptes/m3 el pagat pels par-
ticulars. En aquest cas el preu del gas quedava 
lligat a les oscil.lacions del preu del carbó. Així 
els preus mencionats serien vigents mentre el 
preu de la tona d’hulla de Newcastle situada a 
la fàbrica fos inferior a 40 ptes. i augmentaven 
a 0,30 i a 0,35 ptes./m3 respectivament si preu 
del carbó superava aquell llindar. El preu del gas 
disminuiria a 0,20 i 0,25 ptes/m3 si el preu de 
l’hulla baixés a les 25 ptes. la tona.142 

El nou contracte no acabar amb els problemes 
d’impagaments. En el 1909 el deute superava  
les 11.000 ptes i al maig de 1913 era de més de 
33.000 ptes que incloïen 5.500 ptes d’interessos.143

Malgrat que l’empresa del gas tenia una central 
hidroelèctrica, no es plantejà el subministrament 
d’electricitat a la vila fins que altres empreses 
elèctriques, com Estabanell i Pahisa o Energía 

142 AMGr: Subhasta: Escritura de la concesión otorgada 
por el Exmo. Ayuntamiento de esta villa a favor de 
don Francisco Estaper y compañía, sociedad en co-
mandita, 27-12-1903. La subhasta s’havia realitzat el 
17-9-1903.

143 AMGr: Factures i deutes.
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Eléctrica de Cataluña s’hi interessaren. La vila 
no tindria electricitat fins al 1913.

Totes les empreses de gas experimentaren greus 
problemes de subministrament de carbó durant 
la Primera Guerra Mundial. Transcribim a con-
tinuació una part de l’escrit que l’empresa del 
gas s’adreçà a l’Ajuntament en el 1917 on descriu 
clarament els problemes en els que es troba, 
alhora que li demana ajut i li comunica les con-
seqüències per el servei del gas:

“Que desde el comienzo de la guerra ha venido 
haciendo grandes esfuerzos y sacrificios para 
procurar el aprovisionamiento de carbón de sus 
fábricas de gas y la normal prestación de los 
servicios de alumbrado, calefacción y fuerza 
motriz a sus poblaciones, teniendo la satisfacción 
de decirle que en beneficio de los intereses de sus 
consumidores ha sido de las últimas en establecer 
aumentos en los precios de venta de dicho fluido. 
Pero las circunstancias se han agravado y últi-
mamente de un modo tan extraordinario con  
la intensificación de la guerra submarina y la 
consiguiente paralización de la importación de 
carbones ingleses y nuevos aumentos de precios 
y dificultades para la obtención de los carbones 
nacionales, que esta Sociedad se ve en el caso de 
procurar por todos los medios economizar el 
carbón de que puede disponer prevenir el caso 
de que por falta de existencias deba cesar el 
servicio de alumbrado y demandar por último 
la eficaz ayuda de esa Exma. Corporación Mu-
nicipal y de las entidades y vecinos de esa pobla-
ción para obtener del Gobierno el carbón nece-
sario para continuar prestando sus servicios, 
evitando el conflicto del cierre de esa fábrica de 
gas. (...) 

(...) esta Sociedad avisa oficialmente que á partir 
del día 15 del próximo mes de Mayo se ve pre-
cisada á implantar la limitación del servicio, 

suministrando solo gas para alumbrado desde 
media tarde hasta las 10 de la noche y dejando 
la población sin gas las horas restantes”.144

Les restriccions en el subministrament no de-
saparegueren i el servei del gas se suprimí defi-
nitivament l’abril de 1920, coincidint amb la 
compra de la totalitat de les accions de l’empre-
sa per part d’Energía Eléctrica de Cataluña. 

Anys després va haver-hi un parell d’iniciatives, 
per part de barcelonins, per instal·lar una fàbri-
ca de gas a la capital del Vallès Oriental. La 
primera fou el 1925, per part de Manuel Cuen-
ca, i la segona el 1945, impulsada per Manuel 
Castells i Lastortras, enginyer.145 Cap reeixí.

2.2.2. Arenys de Mar 

Primera empresa: José Piñol y Cía. 
en Comandita, Alumbrado por Gas

Encesa: 15 d’agost de 1888

Habitants: 4.591 (1887). També va donar 
servei a Arenys de Munt i Canet de Mar

Fundador: Josep Piñol i Pereanton

El 5 d’octubre de 1886 Gibbons Brothers, en-
ginyers gasistes, de Dudley (Anglaterra), envia-
ren un plec de condicions a l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar per establir-hi una fàbrica de 
gas.146 Un any després l’Ajuntament estimà que 

144 AMGr: correspondència problemes guerra, 1917 
Carta d’Alumbrado de Poblaciones a l’Ajuntament, 
30-4-1917.

145 AMGr: Proposta fàbrica de gas 1925 i Proposta fà-
brica de gas 1945.

146 AHFF: Proposta Gibbons.
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podia ser interessant l’establiment d’una fàbrica 
de gas no tan sols per a l’enllumenat públic sinó 
també per a les petites indústries de la localitat.

La Propagadora del Gas dins la seva estratègia 
d’expansió en el Maresme considerà la possibi-
litat d’establir-se a Arenys, ja que podria apro-
fitar els aparells que havia substituït a la fàbrica 
de Badalona.147 No era la única empresa amb 
una estratègia expansiva interessada en Arenys, 
Josep Piñol, propietari de la fàbrica de gas de 
Granollers, també hi aspirava. 

147 AHFGNF: Actas Propagadora, sessions 22-10-1887, 
8-11-1887, 15-12-1887 i 23-1-1887.

Donat que hi havia varies parts interessades en 
el subministrament de gas l’Ajuntament posà 
de termini el 22 de novembre de 1887 per a la 
presentació de proposicions i es féu una subhas-
ta pública el 18 de gener de 1888, a la qual es 
presentaren les dues empreses. El servei s’ad-
judicà a Piñol perquè oferí el preu més baix: 
0,025 ptes. per hora i fanal per a l’enllumenat 
públic, 0,30 ptes./m3 per a l’enllumenat privat 
per comptador i 0,25 ptes./m3 per als motors. 
Quan el consum arribés als 240.000 m3, regiria 
un únic preu de 0,25 ptes./m3. La proposta de 
La Propagadora del Gas era menys atractiva, ja 
que oferia el gas a particulars a 0,31 ptes./m3 
sempre que el consum fos inferior a 150.000 m3, 
rebaixant-lo a 0,28 ptes. quan el consum fos 

Fàbrica de gas d’Arenys. Fotògraf J. Valdés, c. 1910-1915. Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa.
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inferior a 300.000 m3 i a 0,25 ptes. quan superés 
els 300.000 m3.148

En el contracte l’Ajuntament es comprometia a 
no imposar cap arbitri municipal per la fàbrica 
de gas ni per les canalitzacions, alhora que tam-
poc quedarien gravats el consum de gas ni la 
venda dels subproductes de la fàbrica. L’Ajun-
tament es reservava el dret de concedir a una 
altra empresa el permís per instal·lar una fàbri-
ca per a l’enllumenat, però hauria d’indemnitzar 
l’actual adjudicatària. En el contracte ja es 
contemplava l’electricitat per a l’enllumenat i 
s’hi establia que si l’Ajuntament decidia que el 
nou sistema era més eficient demanaria a l’em-
presa que es fes el canvi i aquesta tindria dret de 
preferència respecte d’altres possibles propostes.

La inauguració de la fàbrica estava prevista per 
al 8 de juliol de 1888, però es va endarrerir fins 
al 15 d’agost.149 Uns anys més tard, a finals de 
1896, començà la distribució de gas a Arenys de 
Munt amb una canonada des de la fàbrica 
d’Arenys de Mar. Malauradament desconeixem 
quan s’inicià el subministrament de gas a Canet 
de Mar, però va ser durant la primera dècada del 
segle xx.

La producció de gas de la fàbrica d’Arenys de 
Mar fou el 1901 de 146.000 m3, que representa-
ven un consum per habitant, considerant la 
població d’Arenys de Mar i Arenys de Munt, 
de 19,2 m3, que era inferior en sis punts percen-
tuals a la mitjana catalana.

El primer contracte d’enllumenat públic fina-
litzava el 30 de juny de 1907, però la subhasta 
es va endarrerir i es va celebrar el 28 de desem-

148 AHFF: Contracte José Piñol, Copia de l’escriptura 
de l’acta de la subhasta del 18-1-1888, notari Salvador 
Pastor i Gibert, d’Arenys de Mar.

149 ADG: El Congost, 8-7-1888 i 15-7-1888.

bre de 1907. L’adjudicatari va ser Francisco 
Estaper y Cía. S. en C., Alumbrado de Poblacio-
nes, Sucesores de Josep Piñol y Cía., que pre-
sentà l’única proposta, oferint els mateixos preus 
que vint anys enrere amb les reduccions segons 
la quantitat consumida.150 Els arenyencs prou 
que sol·licitaren a l’empresa la rebaixa del preu 
però Estaper no va cedir. Segons l’Estadística 
del impuesto sobre el consumo de luz de gas de 
1904, la producció de la fàbrica d’Arenys de Mar 
era de 342.000 m3, xifra que superava amb es-
creix els 240.000 m3 que en el contracte inicial 
comportaven una reducció dels preus; sembla, 
però, que Estaper va argumentar que el consum 
d’Arenys de Mar era de 191.331 m3, i que la 
resta corresponia als altres municipis abastits 
per la fàbrica. A diferència de la proposta feta 
per La Propagadora del Gas, en què s’especifi-
cava que la reducció del preu estava vinculada 
al consum de gas entre tots els abonats de les 
poblacions abastides per la fàbrica de la vila, la 
proposta de Piñol no ho feia i, per tant, es podia 
interpretar que feia referència només al consum 
d’Arenys de Mar.

La durada del contacte era de cinc anys i abans 
del termini a finals de 1912 l’Ajuntament anun-
cià una nova subhasta limitant la concurrència 
només a l’enllumenat per gas, argumentant que 
l’empresa que distribuïa electricitat “no estaba 
en condiciones de poder atender con eficacia 
dicho servicio, dado que son muchas y frecuen-
tes las interrupciones que en sus líneas se 
experimentan”151 L’electricitat havia arribat a la 
vila el 1908 quan la Compañía General de Elec-
tricidad demanà els permisos per poder estendre 

150 AHFF: Escritura del contrato del suministro de gas 
para el alumbrado público celebrado entre Francisco 
Estaper y compañía, sociedad en comandita y el 
Ayuntamento constitucional de esta villa, 22-1-1908.

151 AHFF: Acta del ple de 30-12-1912.
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la línia eléctrica des de Caldetes fins a Arenys 
de Mar. Malgrat les protestes d’Energía Eléctri-
ca de Cataluña per errors de forma, el procés 
tirà endavant. Finalment la subhasta es realitzà 
el 26 de desembre. L’empresa Alumbrado de 
Poblaciones oferí fer-se càrrec del servei  
per quatre anys, fins a finals de 1916, al preu de 
0,012 ptes. per cada hora de llum i fanal més 
1,282 ptes. per la conservació de cada fanal. El 
preu als particulars seria de 0,25 ptes./m3. Les 
dificultats per competir per l’enllumenat públic 
que experimentà Energía Eléctrica de Cataluña 
a Arenys de Mar i en altres indrets forçaren a 
l’empresa a iniciar una onada de compres d’em-
preses de gas i electricitat per fer-se amb el 
control del mercat i poder així col.locar la pro-
ducció dels Pirineus.

En la següent renovació, l’any 1921, la Com-
pañía General de Electricidad que era contro-
lada per Energía Eléctrica de Cataluña, que, un 
any abans, s’havia fet també amb el control 
total d’Alumbrado de Poblaciones, presentava 
una proposta en què l’empresa es feia càrrec dels 
costos de la instal·lació de l’enllumenat públic 
elèctric tot demanant a l’Ajuntament una con-
tribució de 15.000 ptes. La mateixa proposta ja 
contemplava la negativa de l’Ajuntament: “[...] 
En el caso de no convenir a ese Ayuntamiento 
el servicio de alumbrado público por medio de 
la electricidad, la Sociedad Alumbrado de Po-
blaciones ofrecerá la continuación del actual 
servicio por gas”.152

Efectivament, el consistori va declinar l’oferta 
de la Energía Eléctrica de Cataluña perquè no 
podia fer front a les despeses que comportava. 
No es realitzà cap subhasta perquè, tal com 

152 AMFF: Expediente para el arriendo (...) con Alum-
brado de Poblaciones, 1922.

exposà l’alcalde al governador civil de Barcelo-
na, no hi havia cap altre subministrador de gas 
a la comarca i “entiendo que no es probable, por 
no decir imposible, que pueda fundarse otra 
entidad para la fabricación de gas por causa de 
la progresiva reducción que viene sufriendo el 
consumo de este fluido, debido al gran incre-
mento de la electricidad”.153 El preu fixat en el 
contracte era de 0,035 ptes. per fanal i hora, 
essent cent el nombre de fanals, que cremarien 
1.460 hores.

Tenim constància que els contractes per l’enllu-
menat públic amb Alumbrado de Poblaciones 
continuaren fins al novembre de 1937, quan la 
corporació municipal donà el contracte per 
acabat.

El desenvolupament de la producció de la fà-
brica de gas fou notable en la dècada anterior a 
la Guerra Civil. Com en totes les fàbriques, 
l’escassetat de carbó provocada per la Primera 
Guerra Mundial, conjuntament amb l’arribada 
de la hidroelectricitat, van infligir un dur càs- 
tig a la producció de gas, que el 1927 fou de 
377.574 m3, un 14% inferior a la producció de 
la fàbrica de 1905, darrer any del qual tenim 
informació. A partir de 1927 la producció va 
créixer un 7,2% anual acumulatiu, fins a assolir 
el màxim de 573.420 m3, l’any 1935.154 El consum 
de gas per habitant de 1928 era de 31,4 m3, i 
arribà als 42,7 m3 el 1935, lleugerament supe rior 
en ambdós casos a la mitjana catalana.

No tenim notícies de la fàbrica després de la 
Guerra Civil.

153 AMFF: Expediente para el arriendo (...) con Alum-
brado de Poblaciones, 1922.

154 Dades procedents de l’apèndix estadístic.
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2.2.3. La Garriga

Primera empresa: Sucesores de Josep Piñol 
y Cía. 

Encesa: 24 de juny de 1900

Habitants: 1.767

Un poble petit amb gas

El novembre de 1899 es publicava la notícia que 
l’empresa Sucesores de Josep Piñol y Cía., de 
Granollers, establiria una fàbrica de gas per 
subministrar gas a la vila i conduir-lo fins a 
Cardedeu. La notícia responia al contracte per 
a l’enllumenat públic per gas signat entre l’Ajun-
tament i l’empresa el 19 d’octubre de 1899155. 
Sorprèn la decisió d’instal·lar una fàbrica de gas 
en una població de tan reduïdes dimensions. És 

155 ACVOR: La Veu del Vallès, 19-11-1899, p. 7.

el poble més petit de Catalunya que tingué una 
fàbrica de gas. Tampoc comptava amb cap acti-
vitat industrial destacable però La Garriga 
s’havia convertit en un lloc d’estiueig per la 
burgesia barcelonina atrets per les aigües termals 
i els balnearis, entre els que destaca, Blanca-
fort156. Aquest fet explicaria la potencial deman-
da que preveia l’empresa.

L’enllumenat s’havia d’inaugurar a l’abril, però 
s’endarrerí fins al 24 de juny de 1900. La pro-
ducció de gas el 1901 era de 36.500 m3, i el 
consum per habitant era de 20,4 m3, lleugera-
ment inferior al de la mitjana catalana. La pro-
ducció s’incrementà fins als 55.480 m3 dos anys 
més tard157.

La primera sol.licitud per a subministrar elec-
tricitat a la vila fou de Lluis Huguet i Farriol en 
el 1909 però l’Ajuntament li denegà perquè 

156 Planas (1997).
157 Dades procedents de l’apèndix estadístic.

Demolició de l’antiga fàbrica de gas del carrer la Doma el 28 d’octubre de 1980, a la Garriga. Fotografies cedides per 
Albert Benzekry Fortuny, dins el volum Història gràfica de la Garriga, 1900-1984 (1985).
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considerava que el contracte que tenia signat 
amb l’empresa del gas no li ho permetia.

Fou però la companyia Estabanell i Pahisa qui 
aconseguí el 16 de novembre de 1913 que 
l’Ajuntament aprovés les bases per al subminis-
trament de fluid elèctric per a l’enllumenat 
públic i per a la força motriu. Es convertí en la 
primera empresa a subministrar electricitat a  
la població, i va fer les primeres proves el juny 
de 1914.158 

L’adquisició d’Alumbrado de Poblaciones per 
part d’Energía Eléctrica de Cataluña no va sig-
nificar pas la desaparició de la fàbrica de gas, si 
bé és cert que en el mateix indret l’elèctrica hi 
instal·laria una estació transformadora, tot de-
rivant una línia elèctrica de 11.000 volts des de 
la línia de transport de Granollers-la Garriga. 
No sabem l’impacte que tingueren l’arribada de 
l’electricitat i l’esclat de la Primera Guerra 
Mundial en l’evolució del gas, en desconèixer la 
producció d’aquests anys, tot i que intuïm que 
foren igual de devastadors que en altres locali-
tats, tal com mostren els poc més de 74.000 m3 
produïts el 1927. El consum per habitant de 1928 
fou de 33,6 m3, superior a la mitjana catalana 
(28,4 m3). A partir d’aquest any la producció de 
gas augmentà a un ritme del 10,6% anual, fins 
a arribar al màxim de 191.499 m3 el 1934, quan 
la producció disminuí lleugerament, fins als 
188.872 m3 del 1935. Malgrat que el consum per 
habitant va créixer a un ritme menor que la 
producció, s’arribà als 54,7 m3 just abans de 
l’esclat de la Guerra Civil, tot situant el consum 
dels garriguencs 14 punts percentuals per sobre 
de la mitjana de Catalunya.

No tenim notícies de la fàbrica després de la 
Guerra Civil.

158 Benzekry (1994), p. 140 i 251.

2.2.4. Calella

Primera empresa: Caralt y Cía., 1895

Encesa: 2 de gener de 1896

Habitants: 4.316 (1900)

Fundadors: Jaume Baladia i Soler 
i Ramon Caralt i Basalt

Empreses successores:

Jaume Baladia, 1904

Francisco Estaper y Cía., S. en C., 
Alumbrado de Poblaciones, Sucesores 
de Josep Piñol y Cía., 1910 o 1911

El maig de 1891 els veïns i els ajuntaments de 
Calella, Malgrat i Pineda s’adreçaren a La 
Propagadora del Gas per proposar-li la cons-
trucció d’una fàbrica de gas per abastir les seves 
poblacions. El director de La Propagadora del 
Gas hi era favorable, però després de fer un 
estudi considerà que no hi hauria el consum 
suficient, tenint en compte el capital que s’hau-
ria d’invertir en el negoci. El consum conjunt  
de les tres poblacions hauria de ser de 100.000 m3  
anuals per justificar la construcció de la fà- 
brica.159

Una opinió diversa tingueren Ramon Caralt i 
Basalt i Jaume Baladia i Soler, que constituïren 
la societat Caralt y Cía. per subministrar gas a 
Calella. Jaume Baladia era enginyer i nebot de 
Ramona Soler i Ausió, que controlava l’empre-
sa tèxtil mataronina Viuda de Minguell y Cía. i 
es féu càrrec del seu nebot en morir els pares 
d’aquest. A més de la fàbrica de gas, Jaume 

159 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 23-5-1891.
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Baladia, en arribar a la majoria d’edat, portà la 
part comercial i tècnica del negoci tèxtil.160

L’1 de març de 1895 se signà el contracte entre 
l’Ajuntament i la societat Caralt y Cía. per un 
període de vint anys. L’enllumenat públic cons-
taria de 75 fanals, que estarien encesos durant 
quatre hores al dia durant vint dies, i la meitat 
d’aquests en els dies de pleniluni. De mitjana 
cada fanal cremaria cent hores al mes, consumint 
cent litres de gas per hora, i també es regulava 
la intensitat lumínica que havien de tenir els 
fanals. El preu establert era de 0,03 ptes. per llum 
i hora, i quan s’arribés als 200 fanals el preu 
seria de 0,028 ptes. L’empresa es comprometia 
a realitzar la canalització i col·locar els fanals on 
l’indiqués l’Ajuntament.161

En el contracte també es regulava el preu cobrat 
als particulars per les instal·lacions del gas. Una 
instal·lació de gas de tres bleners amb comptador 
tenia un cost total de 48 ptes., sempre que els 
habitatges estiguessin situats a menys de 10 me-
tres de la canonada principal, i en cas d’estar més 
allunyats es pagaria una pesseta més per cada 
metre extra. El preu del gas per als particulars 
seria de 0,32 ptes./m3 mentre el consum anual 
de la vila fos inferior a 150.000 m3, rebaixant-lo 
a 0,28 ptes. en superar aquest llindar i a 0,25 ptes. 
quan el consum arribés als 300.000 m3.

En el contracte l’Ajuntament es comprometia a 
no imposar cap arbitri municipal per la fàbrica 
de gas ni per les canalitzacions. Tampoc no 
quedarien gravats el consum de gas ni la venda 
de coc i altres productes de la fàbrica. L’enllu-
menat públic per gas s’inaugurà el 2 de gener de 
1896. La producció de la fàbrica en el període 
1896-1897 fou de 200 m3 diaris, 73.000 m3 l’any, 

160 Ferrer (2004).
161 MAMC: Escritura de arriendo a favor de la sociedad 

Caralt y Cía. ... 20-6-1895.

segons les dades de la contribució industrial.162 
Cinc anys més tard la producció arribava als 
109.500 m3, havia crescut un 8,5% anual acu-
mulatiu. El consum per habitant de Calella el 
1901 era de 25,4 m3, situant-se al nivell mitjà de 
Catalunya excloent-ne Barcelona.

Les primeres propostes per portar l’electricitat 
a la vila vingueren de La Eléctrica Jalpí, però 
l’empresa del gas es va avançar i va començar a 
estendre les xarxes elèctriques i instal·là un 
motor de gas destinat a la producció d’electri-
citat a la mateixa fàbrica del gas, començant el 
servei el 1898.

El 1905, donades les dificultats de l’Ajuntament 
per fer front als pagaments per l’enllumenat 
públic l’empresa acceptà unes condicions més 
avantatjoses a l’Ajuntament, que continuà en 
1906. Jaume Baladia suggeria de reformar els 
160 fanals instal·lant-hi bleners Auer per tal de 
reduir la factura de l’Ajuntament. Oferí de rea-
litzar el canvi si l’Ajuntament li abonava el cost 
mitjançant un pagament anual del 10% del cost 
durant deu anys. Justificava aquest fet perquè les 
instal·lacions de l’enllumenat públic passaven a 
ser propietat de l’Ajuntament al cap de deu anys.

La data concreta en què Alumbrado de Pobla-
ciones comprà la fàbrica de gas la desconeixem, 
però devia ser durant el 1910. A finals d’aquell 
any Alumbrado de Poblaciones estenia les lí nies 
elèctriques per subministrar electricitat a les 
poblacions de Calella, Malgrat i Pineda. L’Ajun-
tament signà el nou contracte per a l’enllumenat 
públic amb Alumbrado de Poblaciones el 5 
d’agost de 1915 en el qual es contemplava que 
l’enllumenat fos per gas i electricitat.163 La du-

162 MAMC: Contribució industrial, 1896-1897.
163 MAMC: Escritura de adjudicación a favor de Alum-

brado de Poblaciones….5-8-1915.
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rada del contracte era per deu anys prorrogables 
per quinquennis.

La producció de la fàbrica de Calella el 1927 fou 
de 101.148 m3, inferior a la que havia produït el 
1901, cosa que indica que l’impacte de la Prime-
ra Guerra Mundial i l’arribada de la hidroelec-
tricitat van sacsejar el normal funcionament de 
la fàbrica. La recuperació dels nivells de  
preguerra estimem que s’assolí el 1929, quan  
la producció fou de 214.167 m3. El creixe- 
ment continuà fins al 1935, quan es produïren 

307.300 m3.164 L’evolució del consum per habi-
tant experimentà un fort increment en els dar-
rers anys abans de la Guerra Civil, tot passant 
dels 19 m3 el 1928, quan la mitjana catalana era 
gairebé deu punts percentuals superior, fins als 
37,4 m3 del 1935, igualant-se al consum mitjà 
català.

No tenim notícies de la fàbrica després de la 
Guerra Civil.

164 Dades procedents de l’apèndix estadístic.
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3. Demarcació de Barcelona (2). 
Les fàbriques independents

3.1. Sabadell

Primera fàbrica

Primera empresa: Prats, Benessat y Cía., 
11 de desembre de 1851

Encesa: 9 de maig de 1852

Habitants: 13.945 (1857)

Fundadors: Francesc Prats i Farran  
i Felip Benessat i Bayés

Empreses successores:
Benessat, Gorina y Cía., 7 d’agost de 1856

Gorina y Cía., 25 d’octubre de 1871

Canalies y Cía., 21 d’agost de 1872

Roca y Cía., 2 de novembre de 1876

Gas de Sabadell, 13 de gener de 1878

Les primeres passes de l’activitat gasista

L’arribada del ferrocarril a la vila va comportar 
una davallada dels costos del carbó i impulsà la 
iniciativa per a l’establiment de la fàbrica de gas. 
Els promotors foren Francesc Prats i Farran, 
propietari natural i veí de Barcelona, i Felip 
Benessat i Bayés, farmacèutic, natural de Vila-
torta i veí de Sabadell, els quals, el 1851, després 
d’haver il·luminat la plaça Major per les festes 
de la Salut, demanaren a l’Ajuntament el permís 
per a l’establiment de la fàbrica de gas. Alhora 
feren una crida a la població per tal que els co-
muniquessin si volien establir el gas a les seves 

llars i la quantitat de llums que necessitarien, 
per tal de conèixer la demanda que podria arri-
bar a tenir en el moment de la posada en fun-
cionament de la fàbrica.

El 27 de maig de 1851, l’Ajuntament concedí el 
permís i al juliol els dos socis signaren un con-
tracte amb Josep Gil i Serra, director de la So-
ciedad Catalana, perquè construís la fàbrica amb 
un cost de 55.000 ptes.165 L’11 de desembre de 
1851 es constituïa la societat Prats, Benessat y 
Cía; n’eren els socis els esmentats Prats i Benes-
sat, juntament amb Josep Anton Arandes i 
Fàbregas, comerciant, i Joan Rossell i Rossell, 
hisendat, ambdós naturals i veïns de Tarra-
gona.166

El 9 de maig de 1852 s’inaugurà el subministra-
ment de gas i gairebé un any més tard, el 26  
de març de 1853, aconseguien el contracte d’en-
llumenat públic per un període de 18 anys; el 
preu seria de 17 rals i 10 maravedís (4,32 ptes.) 
per fanal i mes. Les hores d’enllumenat eren les 
mateixes que l’enllumenat amb oli, és a dir, des 
que es feia fosc fins a les 11 de l’octubre al març 
i fins a mitjanit la resta de mesos. Les nits de 
lluna, dotze al mes, no s’encendrien.167 La com-
parativa entre el cost de l’enllumenat per oli  
i el de gas era clarament desfavorable al darrer. 
Es calculà que el cost per fanal i any d’oli era  
de 98 rals i 2 maravedís (24,51 ptes.) i el cost  

165 AHPB: Notaria Antoni Alsina i Thomas, 15-7-1851.
166 AHFGNF: Fábrica de gas de Sabadell, topogràfic 

179, AHS, Districte notarial de Sabadell: Camil 
Mimó, 25-10-1871.

167 AHDB, llig. 896.
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del fanal de gas de 207 rals i 18 maravedís 
(51,88 ptes.). Com que es necessitaven dos fanals 
d’oli per un de gas, la diferència era d’11 rals i 
14 maravedís (2,85 ptes.), desfavorable al gas. 
L’argument a favor del gas era que il·luminava 
un espai més gran que el fanal d’oli.

El 1852 hi havia 135 fanals d’oli, que costaven 
a l’Ajuntament 10.721 rals de billó (2.680,25 
ptes.). En un primer moment s’encengueren 
16 fanals. L’arribada del gas no va significar pas 
l’eliminació dels fanals d’oli, que persistiren allà 
on no arribava els gas. A finals dels anys seixan-
ta hi havia 80 fanals d’oli, que s’anaren substi-
tuint pels de petroli. L’any 1872 hi havia 60 fa-
nals de petroli i 202 de gas.

Els preus del gas canviaren l’any 1869: el preu del 
gas per comptador era de 75 maravedís per m3 
(0,5515 ptes./m3), i el preu per l’enllumenat públic 
era de 8 maravedís per fanal i hora (0,0588 ptes./
fanal/hora). El consum de gas entre el maig de 
1870 i l’abril de 1871 fou de 204.000 m3, que su-
posaven un consum per habitant de 12,34 m3, 
estimant que el nombre d’habitants de Sabadell 
el 1870 era de 16.531. Un tret diferencial de Sa-
badell que mostra el caràcter industrial de la vila 
era que l’enllumenat públic només representava 
un 29% del consum, mentre que el consum par-
ticular era dominant, amb un 71%. Les pèrdues 
de gas per escapaments i condensacions es calcu-
lava que ascendien a un 28,6% del gas produït.168

El primer canvi de nom de l’empresa tingué lloc 
el 7 d’agost de 1856, quan passà a anomenar-se 
Benessat, Gorina y Cía., pel fet que Francesc 
Prats se separà de l’empresa, incorporant-s’hi 
Joan Gorina i Folch.169

168 AHFGNF: Fábrica de gas de Sabadell, topogràfic 
179.

169 Alsina Giralt (1984).

Diversos industrials de la ciutat esdevindran 
socis de la fàbrica de gas l’11 de juliol de 1871, 
en comprar les participacions de Josep Anton 
Arandes i de Felip Benessat, que deixava la 
tasca de director per dedicar-se a la carrera 
eclesiàstica, i part de la participació de Gorina.170 
Es tracta de Pau Turull i Comadran, dedicat al 
comerç i veí de Barcelona, Rafael Cruz i Brujas, 
cafeter i veí de Sabadell, i els fabricants sabade-
llencs d’articles de llana Antoni Roca i Aucàs, 
Joan Casanovas i Sallarès i Pau Turull i Salas. 
Antoni Casanovas i Ferran, fabricant d’articles 
de llana i veí de Barcelona, i Felip Canalies i 
Nudau, llauner de Sabadell, s’hi incorporarien 
posteriorment. El resultat fou la societat Gori-
na y Cía., amb un capital de 157.000 ptes., essent 
Joan Gorina i Folch el soci gerent.171

El març de 1871 l’Ajuntament convocà la sub-
hasta per a l’enllumenat públic per una durada 
de 15 anys, en què es limitava el preu de l’enllu-
menat privat a un màxim del 10% sobre el preu 
de l’enllumenat públic. S’establia que el preu de 
l’enllumenat públic no podia superar el ral i 
50 cèntims per m3 (0,38 ptes./m3). La subhasta 
quedà deserta en dues ocasions, fet que portà a 
les converses per a l’extensió del contracte amb 
la concessionària existent, que havia canviat de 
nom, ja que l’octubre de 1871 s’havia consti tuït 
la societat Gorina y Cía. En les negociacions es 
reduí el preu de 8 a 7 maravedís per fanal i hora 
(0,0515 ptes.), preu que estaria vigent des del 
juny al setembre de 1872.

A finals d’agost de 1872 l’empresa canviava al-
guns socis i passava a anomenar-se Canalies y 

170 AHS, Districte notarial de Sabadell: Camil Mimó, 
25-10-1871.

171 AHFGNF: Fábrica de gas de Sabadell, topogràfic 
179.
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Cía.172 El primer que van fer fou denunciar el 
preu acordat amb l’Ajuntament, al·legant que  
el preu del carbó havia augmentat un 30% i que 
no podien continuar subministrant gas a un preu 
inferior als 25 cèntims de ral per fanal i hora 
(0,06 ptes.), sempre que estiguessin encesos tres 
hores al dia com a mínim. El 8 de març de 1873 
se signà el nou contracte, d’una durada de deu 
anys, en què s’establia el preu a 20 cèntims de 
ral per fanal i hora (0,05 ptes.).173

La renúncia de Felip Canalies portà a la consti-
tució de Roca y Cía. el 2 de novembre de 1876.174 
Els accionistes de la societat eren Antoni Roca 
i Aucàs, que n’era el gerent administrador, An-
toni Casanovas i Ferran, Pau Turull i Comadran, 
Pau Turull i Salas, Joan Plans i Salas i Antoni 
Juvé i Prat. L’empresa realitzà una rebaixa im-
portant del preu del gas a partir del primer 
d’octubre, passant dels 2,21 rals/m3 (0,55 ptes./
m3) a 1,5 rals/m3 (0,38 ptes./m3) el particular, i 
a 0,80 rals/m3 (0,20 ptes./m3) el de l’enllumenat 
públic, una reducció del 31%.175 Aquesta rebai-
xa obeïa als moviments que havia iniciat Josep 
Mansana i Dordán, administrador general de la 
Sociedad Catalana, per establir-se a la ciutat.

Josep Mansana i Gas de Sabadell

L’estiu de 1877, Josep Mansana va demanar a 
l’Ajuntament el permís per instal·lar una nova 
fàbrica de gas. A finals d’agost rebia una carta 
de l’Ajuntament en la qual li donava el permís 
per construir una nova fàbrica de gas per donar 

172 AHS, Districte notarial de Sabadell: Camil Mimó, 
2-11-1876.

173 ACVOC-AHT, 3.4 (2/83).
174 AHS, Districte notarial de Sabadell: Camil Mimó, 

25-10-1871 i 2-11-1876.
175 AHFGNF: Fábrica de gas de Sabadell, topogràfic 

179.

servei als particulars, especificant que l’Ajunta-
ment es reservava el dret de concedir altres lli-
cències i que Mansana hauria de córrer amb les 
despeses judicials en cas que l’empresa de gas 
existent no hi estigués d’acord.

La nova fàbrica no es construí perquè Mansana 
adquirí les instal·lacions de l’empresa existent 
el febrer de 1878 per un valor de 183.000 ptes.176 
El nou propietari obtingué una pròrroga del 
contracte de l’enllumenat públic per 12 anys 
més, des del primer dia de 1883 al primer del 
1895. L’Ajuntament aconseguia una rebaixa  
del 25% del preu, que passava a ser de 15 cèntims 
de ral per fanal i hora (0,04 ptes.).

El consum de gas havia augmentat considera-
blement, tot doblant-se en una dècada i arribant 
als 430.490 m3 en els dotze mesos que van del 
juliol de 1881 al juny de 1882. El consum per 
habitant era de 22,8 m3 anuals, deu m3 més  
per habitant respecte de 1870-1871.

Durant la dècada dels vuitanta arribaren a 
l’Ajuntament diverses propostes per incremen-
tar l’oferta d’enllumenat. La Compañía General 
de Electricidad, Telefonía, Fuerza y Luz Eléc-
trica volia establir una central elèctrica i la So-
ciedad General de Alumbrado de España y 
Portugal una fàbrica de gas ric, però res no es 
concretà fins als primers anys 1890.

Les expectatives de millora de l’enllumenat que 
oferia l’electricitat feren que l’Alcaldia enviés, 
abans de la fi del contracte, una carta a Mansana 
en què l’instava perquè presentés una nova 
proposta amb les condicions tècniques i econò-
miques que podia oferir, tenint en compte que 
s’estaven plantejant de substituir l’enllumenat 

176 AHFGNF: Fábrica de gas de Sabadell, topogràfic 
179.
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de gas per l’elèctric. Li recomanaven que el cost 
per fanal i hora no excedís les 0,03 ptes.177

L’octubre de 1894 l’Ajuntament convocà una 
subhasta per a l’enllumenat elèctric d’una part 
de la ciutat mitjançant arcs voltaics. La guanyà 
Joan Brujas i Pellicer, un industrial llaner que 
des de feia uns mesos subministrava electricitat 
a alguns particulars des de la central elèctrica 
que tenia instal·lada a la seva fàbrica. El maig de 

177 AHFGNF: Fábrica de gas de Sabadell, topogràfic 
179.

l’any següent l’electricitat il·luminava ja algunes 
places de la ciutat.178

La Energía: breu competència i fusió 
d’empreses

Segona fàbrica

Empresa: Juan Brujas, Sociedad en 
comandita. La Energía, 27 de febrer de 
1899

Encesa: Agost de 1900

Habitants: 23.294

Fundador: Joan Brujas i Pellicer

Empreses successores:
La Energía, S.A., 13 de gener de 1902

La Energía, S.A., desembre de 1903, fusió 
amb Gas de Sabadell

La Energía, S.A., abril de 1913, control de 
Catalana de Gas

Cinc anys més tard de guanyar la subhasta 
Brujas va emprendre un projecte més global.179 
Es tractava de substituir la central elèctrica 
existent, que funcionava amb una màquina de 
vapor, per un sistema combinat de fàbrica de gas 
i d’electricitat. El gas s’utilitzaria alhora per 
accionar les corresponents dinamos elèctriques 
i per al subministrament regular de la població, 
mentre que el coc resultant es comercialitzaria 
a Sabadell mateix. El capital necessari per poder 
dur a terme el projecte era d’1.270.250 ptes. El 
primer pas efectiu fou la constitució, el 27 de 

178 Alayo (2000a).
179 Brujas Pellicer (1898).

Gasòmetre de 3.000 m3 de la fàbrica de gas de Sabadell, 
1953. Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural 

Fenosa.
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febrer de 1899, d’una societat en comandita, 
Juan Brujas. La Energía, amb un capital d’un 
milió de pessetes. La nova fàbrica de gas entrà 
en funcionament l’agost de 1900.

Aquesta empresa es transformà en societat 
anònima el 13 de gener de 1902 amb el nom de 
La Energía, S.A., amb un capital de 926.000 ptes. 
Joan Brujas, que rebé 652 accions per la seva 
aportació, no formava part del primer consell 
d’administració. El seu president era Josep 
 Cirera i Sampere, el director de la fàbrica era 
Josep Oliveras, i Joan Capmany n’era l’admi-
nistrador. En la segona reunió del consell ja es 
va acordar de negociar amb Josep Mansana i 
Terrés, de Gas de Sabadell, per arribar a un acord 
i aturar la competència.180

Durant tot l’any La Energía, S.A. intentà arribar 
a acords amb Mansana, però aquest els refusà. 
La competència augmentà en el mercat del gas i 
dels subproductes. L’empresa no aconseguia 
col·locar el coc en el mercat de la ciutat i en reduí 
el preu, fet que fou seguit per Gas de Sabadell.

L’agost de 1903 s’arribà a un acord amb Josep 
Mansana i Terrés per fusionar les dues empreses. 
En la Junta Extraordinària d’accionistes celebra-
da el 29 de novembre de 1903 es va debatre la 
fusió, que consistia a doblar el capital de la so-
cietat, passant a ser d’1.852.000 ptes. Els béns de 
Gas de Sabadell estaven valorats en la mateixa 
quantitat que els de La Energía, S.A. Així doncs, 
Mansana obtenia la meitat de les accions emeses 
per la societat i era nomenat director gerent de 
la societat per un període de sis anys.181 L’accio-
nista Antoni Campanà impugnà la totalitat del 
projecte perquè considerava que “más que fu-

180 AHFGNF: Libro de Actas del Consejo de Adminis-
tración de La Energía S.A (a partir d’ara, Actas CA 
La Energía), sessió 21-1-1902.

181 AHFGNF: Actas CA La Energía, sessió 29-11-1903.

sión representa cesión completa a Don Josep 
Mansana i Terrés de la sociedad La Energía, S.A. 
[...] solo se comprende cuando existen graves 
peligros en la marcha social”.182 El president va 
llegir quin era l’estat econòmic de l’empresa i el 
vot va ser favorable a la proposta de fusió.

Si bé és cert que l’empresa en el seu primer any 
havia tingut unes pèrdues de 62.349,53 ptes., el 
1901 obtingué beneficis, encara que foren de 
25.236,83 ptes.183 La producció de gas havia 
passat dels 365.000 m3 el 1901 als 949.000 m3 el 
1902, tot multiplicant-se per 2,6 en un any.184 I 
el que és més interessant: la quota de mercat de 
La Energía, S.A. havia passat del 21,1% al 
48,7%, tot absorbint una part del consum de 
Gas de Sabadell, que havia hagut de reduir la 
producció en 365.000 m3. Les expectatives de 
La Energía, S.A. no eren dolentes, però no 
podien resistir la competència indefinidament.

El nou consell d’administració estava format per 
cinc consellers de la societat anterior a la fusió: 
Josep Cirera i Sampere, Joan Sans i Fainé, Jaume 
Gorina i Pujol, Joan Colomer i Pujol, i Joaquim 
Arimon i Padró. Els nous consellers eren Josep 
Mansana i Terrés, Josep Trullas i Rigol, Jo- 
sep Fornells i Escudé, Federic Ciervo, i Jaume 
Cruells i Sallarés, l’advocat que havia dut a 
terme les negociacions.

La coexistència de dues empreses havia durat 
poc més de tres anys, i a partir de 1904 tornà a 
haver-hi una única companyia de gas a la ciutat. 
El 1901 la producció de gas de les dues fàbriques 
de la ciutat va ser d’1.731.560 m3. El consum per 

182 AHFGNF: Actas CA La Energía, sessió 29-11-1903.
183 AHFGNF: Actas CA La Energía, sessió 29-1-1902.
184 Dades de la Dirección General de Contribuciones, 

Impuestos y Rentas (1902 i 1903): Estadística del 
impuesto sobre el consumo de luz de gas, eléctricidad 
y carburo de calcio, anys 1901 i 1902, Madrid.
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habitant, de 74,3 m3, era el més alt de Catalunya, 
molt superior a la mitjana catalana, incloent-hi 
la capital (53,9 m3). La competència entre les 
dues empreses va estimular el creixement del 
consum, tal com mostren les xifres de produc-
ció, que arriben als 1.950.560 m3 el 1902 i als 
2.153.500 el 1904. A partir de 1904 la producció 
caigué, pel fet que augmentaren les tarifes, no 
tornà a recuperar el nivell fins al 1910, i va as-
solir el màxim nivell el 1912. L’augment de ta-
rifes va comportar un augment dels ingressos 
malgrat la disminució del gas venut.

Una anàlisi detallada del consum per usos ex-
plica l’evolució de la indústria del gas en aquest 
període a la ciutat. El principal ús que tenia el 
gas era l’enllumenat particular, que el 1904 ab-
sorbia el 65% del total; aquest percentatge cau 
fins al 60% el 1915.

El segon consum en importància era el destinat 
a la força motriu, que el 1904 era el 18% del 
total. El consum de gas destinat a força motriu 
havia anat minvant des del 1904, arribant a ser 
un 22% inferior el 1907, i l’empresa hi reaccio-
nà amb una reducció dels preus. Les tarifes 
passaren a ser de 0,2250 ptes./m3 per als primers 
5.000 m3, 0,20 ptes./m3 per als següents 2.500 m3 
i 0,1750 ptes./m3 per a la resta. Aquesta mesura 
va permetre aturar la disminució del consum, el 
qual es recuperà amb l’increment de l’activitat 
fabril, arribant el 1911 al seu màxim.185 L’impac-
te de la hidroelectricitat marcaria el final del 
consum de gas per a força. En comparació amb 
1911, el consum de 1913 havia caigut un 36%, 
el 1915 era d’un terç i el 1918 només d’un 10%.

El tercer consum en importància era el de la 
central elèctrica de la companyia. Si durant la 
primera dècada el consum d’aquesta represen-

185 AHFGNF: Actas CA La Energía, sessions 23-8-1907 
i 29-2-1908.

tava entre el 7 i 8% del total, a partir de 1910 
aquest augmentà del 10% fins al 17% el 1915.

A diferència de moltes altres ciutats, l’enllume-
nat públic era una part petita del consum total, 
i no superà en cap any el 8%. De fet, la quanti-
tat consumida per l’enllumenat públic caigué un 
33% el 1906, quan s’inicià la substitució dels 
bleners existents per bleners d’incandescència.

L’arribada de l’hidroelectricitat i l’absorció 
per Catalana de Gas

La constitució de les grans hidroelèctriques fou 
un dels temes considerats en la Junta General 
d’accionistes de l’abril de 1912, perquè afectava 
directament la part del negoci de la societat que 
experimentava un major creixement. La reacció 
fou dur a terme un estudi de l’ampliació la xar-
xa de distribució d’electricitat i dels mitjans de 
producció. La idea era “ponernos en disposición 
de absorber, en el futuro, una porción impor-
tante de la energía transportada por alguna de 
las sociedades constituidas”.186

Durant el 1912 les empreses hidroelèctriques 
iniciaren la distribució a la ciutat, fet que pro-
vocà una davallada dels preus de l’electricitat. 
La Banca Arnús, que tenia 1.700 accions de la 
companyia l’abril de 1912, adquirí la majoria de 
les accions de la societat, i van presentar la 
 dimissió una part dels consellers. El consell 
d’administració quedava format l’abril de 1913 
per Jaume Gorina i Pujol, president, Virgili 
Mora, vicepresident, Pau Torras i Pascual, Josep 
Mansana i Terrés i Jaume Cruells i Sallarés.

Aquest moviment quedà plasmat en el contrac-
te entre Catalana de Gas i La Energía, S.A. del 
maig d’aquell any. Segons el contracte, Catalana 

186 AHFGNF: Actas CA La Energía, sessió 27-4-1912, 
Junta General Ordinària 1911, 27 d’abril de 1912.
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de Gas subministraria el gas i l’electricitat que 
necessités La Energía, S.A. al preu de 0,14 ptes./
m3 i 0,30 ptes./kWh, respectivament. En cas que 
aquests preus no permetessin distribuir un di-
vidend mínim del 5%, es revisarien. La Energía, 
S.A. posava a disposició de Catalana de Gas 
totes les fàbriques. L’empresa deixava de ser 
independent.

Pel que fa a l’enllumenat públic, l’Ajuntament 
el va treure a subhasta l’abril de 1915, a la qual 
es presentaren La Energía, S.A. i Energía Eléc-

trica de Cataluña, tot guanyant la primera el 
contracte.187 El 1925 l’empresa tornaria a guanyar 
el contracte per un altre període de deu anys. 
Sabadell va tenir enllumenat per gas fins al 1958.

La producció de gas havia iniciat a partir de 1912 
un lleuger descens que es veié intensificat per 
l’escassetat de carbó causat per la Primera Guer-
ra Mundial. El fort increment dels costos causats 

187 AHFGNF: Actas CA La Energía, sessions 19-4-1915 
i 20-5-1915.

Il·lustració que Alexandre de Riquer (1856-1920) va dissenyar per a la Energía, S.A. Fotografia realitzada  
per Pep Parer, 2011. Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa.
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per la guerra justificà un augment de 0,10 ptes./
m3 en els preus del gas el febrer de 1916 i un 
augment posterior, el maig de 1919, quan el preu 
del gas arribà a les 0,55 ptes./m3.188 La producció 
de gas caigué fins al mínim de 978.360 m3 el 1918 
i no recuperà els nivells anteriors a la guerra fins 
al 1930, quan arribà als 2.339.328 m3. No fou el 
cas del consum per habitant, que continuà la 
tendència a la baixa, per situar-se el 1928 en els 
41,8 m3, inferior en 33 m3 al consum que feien 
els sabadellencs a començaments del segle xx. 
En els anys trenta la producció continuà creixent 
a un ritme d’un 4,9% anual acumulatiu, tot 
arribant als 2.971.020 m3 el 1935. Aquest notable 
creixement comportà un augment considerable 
del consum per habitant, que arribà als 60,9 m3 
el 1935, encara 14 m3 per sota del de 1901 però 
23 m3 per sobre de la mitjana catalana.

Després de la Guerra Civil tenim poques notí-
cies de la fàbrica de Sabadell, tret del fet que a 
partir de 1941 passà a subministrar gas a Terras-
sa. La unificació de l’explotació de les fàbriques 
de Catalana de Gas després de la Guerra Civil 
no ens permet conèixer el desenvolupament 
individual de cada municipi.

3.2. Vilanova i la Geltrú

Empresa: José Ferrer y Cía.

Encesa: 1854

Habitants: 11.395 (1857)

Nova fàbrica des de 1884: Unión 
Industrial, després Ricart y Cía.

188 AHFGNF: Actas CA La Energía, sessions 29-4-19 16  
i 19-4-1919.

La fàbrica de Josep Ferrer i Vidal, 1854-1884

Sembla que fou el 5 de gener de 1855 que s’in-
augurà l’enllumenat per gas a Vilanova.189 L’em-
presa responsable del nou servei no era una 
empresa gasista, sinó una de les més importants 
empreses cotoneres del país, la comandada per 
Josep Ferrer i Vidal, que actuava sota la deno-
minació José Ferrer y Cía. La societat era pro-
pietària de la “fàbrica de Mar”, de Vilanova, 
anomenada així per distingir-la de la “fàbrica de 
la Rambla”, primera establerta a la ciutat.

Josep Ferrer i Vidal havia començat la seva 
trajectòria professional com a empleat de la 
“fàbrica de la Rambla”, de la qual arribà a ser 
gerent el 1844. Tres anys més tard, Ferrer deci-
dí instal·lar-se pel seu compte, instituí una nova 
societat i començà la construcció d’una fàbrica 
més gran i més moderna que no pas la que en-
cara dirigia. En el moment d’inaugurar-se, tenia 
6.500 pues de filar i 128 telers, però aviat fou 
ampliada fins a arribar a les 19.300 pues i els 
430 telers el 1857.

En el seu afany de mantenir la fàbrica en el 
millor nivell de producció, Ferrer Vidal cons-
truí, el 1852, una fàbrica de gas, amb el conse-
güent gasòmetre. L’objectiu de la societat era 
assegurar l’enllumenat de les seves pròpies 
instal·lacions, amb l’avantatge addicional de 
fer-ho amb un procediment que resultava molt 
més net i segur que les torxes de sèu tradicionals.

El maig de 1854 Josep Ferrer i Vidal va oferir a 
l’Ajuntament d’estendre la distribució de gas  
a la població, tant per il·luminar els carrers com 
per a ús dels particulars que ho volguessin. 
Després de la pertinent consulta a la Diputació, 
el consistori decidí convocar una subhasta pú-
blica en els termes ja acordats amb Ferrer. S’es-

189 Segons Garí Siumel (1860), p. 78.
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tablia quines havien de ser la forma i la mida 
dels bleners, la pressió mínima del gas i els ho-
raris de funcionament del servei públic. El preu 
d’aquest darrer quedava establert en 16 rals per 
fanal. Pel que fa als particulars, s’aplicaria la 
tarifa vigent a la fàbrica de Sant Andreu per 
l’abonament per hores, o 7,5 rals per m3 si es 
pagava per comptador. S’aplicarien rebaixes del 
10% per al teatre, l’hospital i altres establiments 
públics. La contracta seria per vint anys. No ens 
consta el nombre de fanals, però sabem que 
abans de la implantació del gas n’hi havia 92 de 
comuns i 29 de reverber.

Tal com estava previst, Ferrer i Vidal guanyà la 
subhasta i el setembre de 1854 se signà la cor-
responent escriptura. Sembla que el servei 
funcionà sense entrebancs, tot i que l’enllumenat 
d’oli continuà en diversos barris de la ciutat fins 
que fou substituït pel de petroli el 1863.

El novembre de 1874, Ferrer y Cía. feia avinent 
a l’Ajuntament la proximitat del venciment de 
la contracta. En aquells moments el consistori 
devia a l’empresa 37.825 ptes. i aquesta volia 
saber si hi havia disposició per continuar el 
conveni i quina fórmula de pagament s’estipu-
lava per al deute. Després de diverses anades i 
vingudes s’acordà la signatura d’un nou conve-
ni entre ambdues parts per una durada de deu 
anys, comptant des del primer dia de 1875. Les 
novetats més significatives són l’obligació de 
l’empresa de canalitzar i instal·lar fanals en di-
versos carrers en un termini de cinc anys, però 
amb la precisió que aquesta clàusula no serà 
efectiva si l’Ajuntament està al descobert amb 
l’empresa pel subministrament de gas.

Els preus per a la nova etapa queden establerts 
en 4,68 ptes. per fanal i mes per a l’enllumenat 
públic, i en 50 cèntims el m3 per als particulars. 
Finalment, l’Ajuntament es compromet a pagar 

8.000 ptes. anuals per anar eixugant el deute, 
dedicant a aquesta provisió el que recapti de 
l’impost sobre la matança de porcs.

Sembla que la nova etapa del servei es desenvo-
lupà també sense incidències majors. El febrer 
de 1878, l’Ajuntament fa saber a l’empresa que 
no podrà dedicar al pagament del deute la re-
captació per l’impost sobre la matança dels 
porcs, perquè aquest impost ha quedat englobat 
en la contribució de consums, que pertany al 
Govern central. Diu que mirarà d’incloure al-
guna quantitat en el pressupost extraordinari de 
l’exercici següent. Un informe de 1882 ens 
permet saber que hi havia en funcionament 
200 fanals, que consumien durant 1.200 hores 
anuals, per la qual cosa el cost per a l’Ajunta-
ment s’enfilava fins a les 11.200 ptes. anuals.

La segona contracta de Ferrer y Cía. vencia el 
gener de 1885. No sabem les raons de l’empre-
sa per deixar de prestar el servei. Potser albiraven 
la conveniència d’adoptar l’electricitat. En tot 
cas, el que resultà difícil fou cobrar el deute 
contret per l’Ajuntament. Vint anys més tard, 
el 1904, Joan Ferrer-Vidal, fill de Josep Ferrer i 
Vidal, encara reclamava 19.683 ptes. pendents 
de cobrar.

La coexistència entre gas i electricitat:  
la Unión Industrial, 1885-1936

El procediment per a la nova adjudicació comen-
çà l’abril de 1884. Segurament era ja conegut que 
l’antic concessionari no tenia intenció de conti-
nuar amb el servei perquè dies abans de començar 
el procés de subhasta es constituí una comissió 
d’interessats a construir una nova fàbrica de gas. 
Els representats de la futura societat eren Floren-
ci Sala, Francesc Yvern i Antoni Serra, i el que 
pretenien era construir el nou equipament en un 
solar propietat de Serra al carrer Font del Vidre.
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El 15 de maig següent va tenir lloc l’acte de 
subhasta, en el qual fou atorgada la concessió 
als tres proponents esmentats. Immediatament 
després, el 7 de juliol, es va constituir formal-
ment la societat que seria titular de la nova fà-
brica i del servei. Seria una societat anònima que 
actuaria sota el nom Unión Industrial, amb 
domicili a la mateixa Vilanova. El capital acordat 
fou de 150.000 ptes., repartit en 300 accions de 
500 ptes. En l’escriptura consta l’adjudicació de 
177 de les 300 accions. Els principals tenidors 
eren Antoni Serra i Miró (30), Manuel Tomàs i 
Bertran (25), Florenci Sala i Bordas (20) i Fran-
cesc Ricart i Marrugat (15). Serra seria president 
de la Junta Inspectora, i Sala, gerent de la soci-
etat. Antoni Serra apareix a les escriptures com 
a “droguero y propietario” i Florenci Sala  
com a “propietario”. Més informació tenim 
respecte de Manuel Tomàs, titular d’una impor-
tant casa dedicada a la producció de canonades 
d’acer per a les conduccions d’aigua i de gas.190

Les principals condicions de la nova contracta 
eren les següents:

1) L’enllumenat públic es pagaria a raó de 5 pes-
setes mensuals per als fanals que romangues- 
sin encesos cinc hores diàries i 10 pessetes per 
als que ho estiguessin tota la nit (deu hores 
 diàries).

2) Els clients particulars de pagament mitjan-
çant comptador pagarien el gas a 0,37 ptes./m3.

3) La contracta tindria una durada de deu anys 
i s’entendria prorrogada en les mateixes condi-
cions i per deu anys més si no hi havia denúncia 
explícita d’alguna de les parts.

No tenim constància de dificultats en l’execució 
del primer període de la concessió, tret dels ja 

190 Cabana (1991), Vol. I, p. 163-165.

tradicionals retards de l’Ajuntament pel que fa 
al pagament de les factures. Sí que hi hagué can-
vis en les societats que s’anaren fent càrrec de la 
concessió. Unión Industrial va deixar pas el 1895 
a Sala, Ricart y Cía., i el 1902 a Ricart y Cía.

L’agost de 1895 es féu públic el projecte de 
construir una central elèctrica que es fes càrrec 
de l’enllumenat públic. L’Ajuntament respongué 
al promotor que la concessió del servei a una 
altra empresa necessitava el vistiplau del con-
cessionari vigent i que, per tant, no era factible. 
La mateixa empresa concessionària del gas va 
presentar un projecte de central elèctrica en els 
terrenys de la fàbrica de gas. En aquells moments 
es tractava segurament d’una estratègia defen-
siva davant l’evident amenaça que podien repre-
sentar les noves companyies elèctriques. El 
projecte elèctric de Sala, Ricart y Cía. no es féu 
realitat, pel que sembla, fins al 1898 i quedà 
reservat als usos particulars. El conveni sobre 
l’enllumenat públic de gas quedà prorrogat 
automàticament per deu anys més. L’any 1901 
les xifres oficials parlen d’una producció pro-
pera als 500.000 m3, que significaven un consum 
per habitant d’uns 40 m3, semblant al que acre-
ditaven Vilafranca, Terrassa o Tarragona.

En dues ocasions, com a mínim, en els transcurs 
d’aquesta segona dècada de conveni, l’Ajunta-
ment va refusar les demandes d’instal·lació d’una 
central elèctrica al municipi sobre la base de 
l’enllumenat públic, tot argumentant els drets 
exclusius que tenia conferits el concessionari del 
servei de gas. S’arribà així al final del segon 
termini amb l’evidència que la nova contracta 
hauria de tenir tot un altre caràcter.

L’Ajuntament acordà que el concurs fos obert a 
les diverses formes d’enllumenat. El plec de 
condicions especificava que la contracta seria per 
deu anys i a un tipus fix de 23.145,26 ptes./any.
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La subhasta tingué lloc el desembre de 1904 i fou 
guanyada per Ricardo Lechuga Beltrán, repre-
sentant de la Sociedad Eléctrica Vilanovesa, que 
fou l’únic proponent. Pel que sembla, el conces-
sionari no va complir els compromisos assumits 
i l’Ajuntament hagué d’acceptar la proposta feta 
per l’antic concessionari, Ricart y Cía., i ator-
gar-li el servei sense subhasta per deu anys més, 
a comptar des del primer de març de 1907. Segons 
el nou conveni, quedava a voluntat de l’empresa 
subministrar l’enllumenat públic amb gas o amb 
electricitat en les condicions fixades en les sub-
hastes anteriors. Pel que sembla, l’empresa deci-
dí mantenir l’enllumenat públic amb gas i reser-
var l’electricitat per als serveis particulars.

Aquesta era la situació quan començà l’aferris-
sada lluita pel mercat elèctric entre les grans 
empreses que volien explotar a gran escala les 
possibilitats de la producció hidroelèctrica. Per 
a aquestes empreses, Vilanova era una localitat 
molt atractiva, amb un gran nombre d’indústries,  
moltes de les quals utilitzaven ja l’electricitat 
d’origen tèrmic, fos adquirida a la companyia 
local o bé fos de producció pròpia. El juliol de 
1912 fou Riegos y Fuerzas del Ebro la que de-
manà permís a l’Ajuntament per a la instal·lació 
dels transformadors i de les línies de distribu- 
ció pertinents. El setembre s’anuncià la venda 
de Ricart y Cía. a Energía Eléctrica de Cataluña, 
que tres mesos després presentà a l’Ajuntament 
el seu propi projecte de distribució.

Com és sabut, aquest període de competència 
oberta entre companyies durà molt poc. El primer 
de febrer de 1913, Barcelona Traction, Light and 
Power, matriu de Riegos y Fuerzas del Ebro, es 
feia amb el control efectiu d’Energía Eléctrica de 
Cataluña. En el consegüent repartiment del mer-
cat, Vilanova fou adjudicada a Riegos y Fuerzas 
del Ebro, que passà a controlar la distribució 
d’electricitat, mentre que l’antiga empresa Ricart 

y Cía., rebatejada altra vegada el desembre de 
1913 com a Unión Industrial, quedà com a titular 
efectiva de la pro duc ció i distribució del gas.

El 28 de febrer de 1917 finia la contracta vigent 
per a l’enllumenat públic i l’Ajuntament comen-
çà el juliol anterior a moure els tràmits per a una 
nova subhasta. El plec de condicions no era 
gaire diferent de l’anterior, però la vella/nova 
companyia no semblava especialment interes-
sada en l’assumpte. La subhasta quedà deserta. 
Finalment, es decidí adjudicar sense subhasta 
l’enllumenat públic elèctric a Riegos y Fuerzas 
del Ebro i el de gas a Unión Industrial. Tot i que 
la contracta d’aquesta última especificava que 
l’Ajuntament podia suprimir totalment o par-
cialment l’enllumenat públic per gas, el fet és 
que en els anys 1931-1932 el Consistori encara 
pagava més pels fanals de gas que no pas pels 
llums elèctrics (la proporció era 51/49).

L’aparellatge que tenia en funcionament la 
Unión Industrial en finir la Guerra Civil estava 
compost per cinc forns, quatre de gasogen i un 
a foc obert, i 40 retortes horitzontals, amb una 
capacitat de 8.500 m3. El gasòmetre era de cam-
pana i tenia una capacitat de 1.000 m3, i la xarxa 
una extensió de 24 km. Pel que fa a la producció, 
en el quinquenni anterior a 1936 s’havia man-
tingut a l’entorn del milió de metres cúbics 
anuals, xifra que venia a representar uns 61 m3 
per persona, la més elevada de Catalunya, només 
propera a la de Sabadell.

Les dificultats de la postguerra i la 
integració a Catalana de Gas, 1940-1988

La fàbrica de Vilanova mai no va assolir, després 
de la guerra, el nivell de producció habitual 
abans del conflicte. El període de la immediata 
postguerra fou especialment dolent. El 1943, per 
exemple, la producció de 500.000 m3, la meitat 
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que abans de la guerra, s’aconseguí mitjançant 
la destil·lació de 38 tones de carbó d’hulla i 
1.700 tones de llenya. Abans de la guerra la fà-
brica destil·lava 3.000 tones d’hulla anuals.

Un cop recuperada una certa normalitat a mit-
jans de la dècada de 1950, la producció s’estabi-
litzà a l’entorn dels 750.000 m3 anuals. El 1960 
l’empresa tenia un total de 2.128 abonats, força 
més dels 1.400 que ho eren el 1943. Fos com fos, 
el 1963 l’empresa Unión Industrial fou adqui-
rida per Catalana de Gas, que plantejà una im-
mediata i total renovació dels mitjans de pro-
ducció. S’hi instal·là una planta de craqueig 
catalític de naftes del tipus ONIA-GEGI, com 
la que ja funcionava a Barcelona. Es va instal·lar 
igualment un feeder que connectava amb la fà-
brica de Sitges, que fou tancada.

Aquestes instal·lacions foren renovades i ampli-
ades el 1968, quan s’hi afegí una nova línia de 
gasificació catalítica, sistema Padovani, amb una 
capacitat de producció de 25.000 m3 al dia. 
També s’amplià la capacitat dels dos gasòmetres 
per passar de 2.000 a 4.000 m3. El 1988, un cop 
realitzades les obres de connexió a la xarxa ge-
neral i d’adequació de la xarxa de distribució, es 
passà definitivament a subministrar gas natural 
en substitució del gas manufacturat.

3.3. Mataró

Primera empresa: Alexander, Clavell  
y Cía.

Encesa: 24 de juliol de 1855

Habitants: 16.595 (1857)

Fundadors: Thomas Alexander  
i Joan Coma i Xipell

Empreses successores:

Clavell y Cía., 3 de setembre de 1858

J. Arenas, Sociedad en comandita, febrer 
de 1905

Gas de Mataró, 1905

Gas de Mataró, 1927, adquirida per 
Energía Eléctrica de Cataluña

Gas de Mataró, 1950, adquirida per 
Catalana de Gas

La primera notícia que tenim de la voluntat 
d’establir a Mataró una fàbrica de gas data de 
l’any 1846, quan William Partington va fer la 
proposta al Consistori de convertir l’enllumenat 
públic d’oli en gas. L’elevat cost de l’enllumenat 
per gas féu desistir l’Ajuntament.191 La seguiren 
les propostes de Pere M. Golferichs (1852) i 
Josep Gil (1852).

El novembre de 1852 l’Ajuntament demanà que 
s’inserís en la Gaceta de Madrid la convocatòria 
del concurs per establir l’enllumenat de gas a 
Mataró. Justificava la petició dient que a la ciu-
tat hi havia 450 fanals d’oli i que aquest nombre 
es podria reduir a 206 si fossin de gas, tenint-los 
encesos, com fins aleshores, cinc hores diàries 
durant 22 dies al mes. El canvi permetria re duir 
el cost de l’enllumenat, atès que 206 fanals de 
gas a 5 maravedís (0,0367 ptes.) l’hora costarien 
39.988 rals i 8 maravedís (9.997 ptes.), mentre 
que l’enllumenat per oli costava 40.000 rals 
(10.000 ptes.). El canvi suposaria, per tant, una 
millora per a la ciutat sense gravar el pressupost 
municipal.192

191 Costa Oller (1988).
192 AHDB, llig. 899, exp. 7 (1/1-7).
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Capital català i tecnologia estrangera: 
Alexander, Clavell y Cía.

Passat un any de la convocatòria, només s’hi 
havia presentat la proposta de Thomas Alexan-
der, veí de Barcelona, natural d’Edimburg i 
enginyer maquinista de professió. L’Ajuntament 
li atorgà la concessió de l’enllumenat públic per 
gas en exclusivitat, amb una durada de vint anys, 
el 14 febrer de 1854.193 En el contracte s’establia 
que els llums s’encendrien al vespre fins a les 11 
de la nit des de l’1 de novembre fins al 30 d’abril, 
i des de l’1 de maig fins al 31 d’octubre fins a les 
12 de la nit. Durant els dies de lluna l’Ajunta-
ment podia decidir si encendre o no els fanals. 
El preu de l’enllumenat per a l’Ajuntament era, 
tal com s’havia indicat en les condicions, de 
5 maravedís (0,0367 ptes.) per fanal i hora, tenint 
cada fanal un consum de 5 peus cúbics espa-
nyols. El preu per als particulars oscil·lava dels 
11 rals (0,08 ptes.) per un blener d’una bugia des 
del capvespre fins a les 9 als 51 rals (12,75 ptes.) 
per bleners de cinc bugies fins a les 11 de la nit. 
El preu del gas per comptador era de 68 mara-
vedís per m3 (0,5 ptes./m3). S’aplicaria una re-
baixa del 5% als consums superiors a 10 duros 
(50 ptes.).

La fàbrica de gas entrà en funcionament el  
24 de juliol de 1855. A finals de 1856 hi havia 
116 abonats, que arribaren als 200 el 1860, un  
9 per cent de les cases de la ciutat.194

Uns dies més tard de l’entrada en funcionament 
de la fàbrica, el 31 de juliol de 1855, es constituí 
a Barcelona la societat Alexander, Clavell y Cía. 
per subministrar gas a la ciutat de Mataró, amb 
un capital de 150.000 pessetes. Alexander cedí 

193 AHPB: Notaria Joan Manuel Planas Compte, 31-7-
1855. AHDB, llig. 899, exp. 7; ACM-AMM, Acords 
Municipals, gener 1854 (1/1-7; 3/19).

194 Costa Oller (1988), p. 30.

la fàbrica i tots els drets que es derivaven de la 
concessió a la nova societat per un valor de 
115.000 ptes., 55.000 ptes. en efectiu i 60.000 en 
accions. De fet, eren tres els germans Alexander 
que estaven implicats en el negoci: Thomas, 
David i William, tots enginyers maquinistes de 
professió i que es repartirien les accions a parts 
iguals. El capital català l’aportaren majoritària-
ment comerciants: Pau Maria Tintorer i Pastor, 
natural de Tarragona (32.500 ptes.), els germans 
Jacint i Josep Arenas i Maynou, fabricants de 
Mataró (8.750 ptes. cadascun), Joan Coma i 
Xipell (6.250 ptes.), Erasme Ciuró i Auler, de 
Granollers (6.250 ptes.), Jaume Clavell i Isern, 
de Mataró (6.250), Narcís Clavell i Isern, pro-
curador i de Mataró (6.000), Demetri Solanes i 
Mallans (5.000), Ignasi Coll i Casella, de Mata-
ró (5.000), i Antoni Rovira i Borrell, de Barce-
lona (5.000); aquest últim era soci de La Propa-
gadora del Gas, constituïda el juny de 1853 a la 
vila de Gràcia, de la qual esdevindria el principal 
gestor i també l’impulsor de la seva expansió. 
Narcís Clavell i Isern fou nomenat administra-
dor de la societat.

Tres anys més tard es retiraren de la societat els 
fundadors, o sigui, els tres germans Alexander 
i Joan Coma.195 Per aquest motiu el nom de la 
raó social es canvià i va passar a ser Clavell y 
Cía. El capital d’aquests socis, 68.750 ptes., el 
cobriren les aportacions dels dos socis més 
importants: Tintoré, amb 30.000 ptes., i Rovira, 
amb 20.000 ptes., que esdevenia així el segon 
soci en importància. Alhora s’aprofità aquest fet 
per augmentar el capital de la societat fins a les 
225.000 ptes. Després de l’ampliació de capital, 
els dos socis majoritaris continuaren sent Pau 
Tintoré, amb el 42% del capital, i Antoni Rovi-
ra, amb el 19%.

195 ACM, Districte notarial de Mataró: Notaria Maties 
Aparicio Burgués, 2-9-1858.
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L’octubre de 1869 el capital de la societat aug-
mentà en 75.000 ptes. i va ascendir a 300.000 
ptes.196 Amb la nova ampliació de capital, els 
socis majoritaris disminuïren el seu pes, passant 
Pau Tintoré a tenir el 28% del capital, Antoni 
Rovira el 13% i Jaume Clavell el 10%.

El desembre de 1875 s’acabà el termini de la 
primera contracta amb l’Ajuntament, però les 
parts no arribaren a cap acord. Per part de 
l’Ajuntament es nomenà una comissió per es-
tudiar i fer les gestions necessàries per poder 
obtenir el gas municipal i de consum particular 
a un preu més mòdic que el vigent. La comissió 
informà que l’empresa s’havia mostrat inflexible 
i exigent, de manera que no s’havia aconseguit 
cap acord.197

La comissió acordà l’octubre de 1876 que la 
durada de la pròrroga seria de quinze anys a 
partir de la signatura del nou conveni. El preu 
de l’enllumenat públic continuaria sent el mateix 
que en el contracte de 1854. El preu per als 
particulars es fixava en 0,375 ptes./m3. L’acord 
sobre el deute generat pels impagaments  
de l’Ajuntament establia que aquest pagaria 
1.500 ptes. cada mes. En cas que l’Ajuntament 
no realitzés els pagaments del deute o del nou 
subministrament, l’empresa li carregaria un 5% 
d’interès passats tres mesos. Però el dictamen 
de la comissió quedà en paper mullat perquè 
alguns consellers consideraven que la comissió 
havia partit de la idea que no hi havia cap més 
remei que prorrogar la concessió. Les votacions 
que seguiren no foren clares i s’acordà, en la 
sessió del 30 d’octubre de 1876, “dar largas al 

196 ACM, Districte notarial de Mataró: Notaria Joan 
B. Calvo, 18-10-1869. 

197 ACM-AMM, Acords municipals, 1875-1876 (2/144-
146).

asunto”. El deute de l’Ajuntament a finals de 
desembre de 1876 era de 72.693,04 ptes.

Finalment, es tragué a subhasta l’enllumenat  
i Clavell y Cía. obtingué el contracte per a 
 l’enllumenat públic amb caràcter indefinit.198 
L’enllumenat constava de 263 fanals, que s’en-
cendrien totes les nits, amb l’excepció dels dies 
de lluna (nou dies per mes). D’aquests, 64 cre-
marien en els punts indicats per l’Ajuntament 
fins a la matinada, i uns altres 30 que hi havia 
davant dels edificis municipals s’encendrien en 
unes determinades hores de la nit. El preu de 
l’enllumenat seria de 0,035 ptes. per llum/hora. 
El preu del gas als abonats particulars no podia 
ser superior a l’1,50 ral/m3 (0,375 ptes./m3), 
rebaixant-se a 1,25 ral/m3 (0,31 ptes./m3) quan 
el consum dels abonats arribés als 400.000 m3 
anuals. En cas que durant els cinc primers anys 
de contracta l’Ajuntament demanés a Clavell y 
Cía. el cessament del servei, l’empresa tindria 
dret a rebre una indemnització.

La societat Clavell y Cía. arribava a la fi de la 
seva existència el desembre de 1879, però el 
contracte indefinit amb l’Ajuntament feia que 
no es pogués liquidar sense incórrer en elevats 
costos, fet que va fer necessari prorrogar la vida 
de la societat fins al 31 de desembre de 1903. 
Aprofitant l’avinentesa es realitzà una nova 
ampliació del capital en 150.000 ptes. per fer 
front a les noves inversions necessàries per al 
creixement de l’enllumenat públic i de la ciutat. 
El capital passava a ser de 450.000 ptes. La par-
ticipació de Tintoré es reduí al 25%, mentre que 
la de Rovira es va mantenir en el 13%; el tercer 
soci era Josep Arenas, amb un 12%.199

198 ACVOC-AHT: 3.4 Gas, plec contractes enllumenat 
gas altres ciutats (2/80-81).

199 ACM, Districte notarial de Mataró: Notaria Joan 
B. Calvo, 27-11-1879.
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El consum de gas el 1877 estava al voltant dels 
500 m3 al dia, 182.500 m3 l’any, i el preu era de 
0,375 ptes./m3, el mateix que era vigent a Gràcia 
o a Sant Gervasi el 1874. Com hem vist en el 
contracte d’enllumenat, l’empresa considerava 
que si el consum augmentés a 1.100 m3 el preu 
podria disminuir a 0,310 ptes./m3, el que regia 
a Barcelona. De fet, eren els mateixos càlculs 
que va fer La Propagadora del Gas, que rebaixà 
el preu a 0,3125 ptes./m3 quan el consum arribà 
als 400.000 m3 anuals.

El 1895 es realitzà una nova ampliació de capi-
tal, arribant a les 625.000 ptes.

Gas de Mataró davant la competència  
de l’electricitat

El 1897 la Compañía General de Electricidad 
inicià el subministrament d’electricitat a la ciutat 
amb una central pròpia. L’arribada de l’electrici-
tat va fer que l’Ajuntament decidís substituir 
l’enllumenat de gas per l’electricitat i així ho 
acordaren el maig de 1898. Al juny, Clavell y Cía. 
es donà per assabentada de la rescissió del con-
veni i presentà la liquidació de comptes, intro-
duint una nova proposta, basada en la introduc-
ció dels bleners Auer, que suposaria un estalvi de 
6.000 ptes. anuals i milloraria la il·luminació 

Obligació de Gas de Mataró, S.A. amb l’ imatge de la fàbrica de gas, 1923. Arxiu Històric de la Fundació Gas 
Natural Fenosa.
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prevista amb les làmpades elèctriques de 16 bu-
gies. El deute total que tenia l’Ajuntament era de 
124.661,3 ptes. Dos anys més tard, l’electricitat 
substituí els 552 fanals de gas.

Narcís Clavell, l’administrador des dels orígens 
de la societat, mor el 1901 i és substituït pel seu 
fill Emili Clavell i Planas, que mor quatre anys 
després. Per aquest motiu, el febrer de 1905 es 
produí un canvi en la societat, quan Jaume 
Arenas i Cabot esdevingué nou gerent i la socie-
tat canvià de nom, anomenant-se J. Arenas, S.C., 
per liquidar-se de manera gairebé immediata per 
tal de donar lloc a Gas de Mataró.

La producció de la fàbrica el 1901 fou de 657.000 
m3, que augmentaren a 912.500 el 1905. El consum 
per habitant en el tombant del segle era de 33,3 m3, 
vuit punts percentuals per sobre de la mitjana 
catalana sense Barcelona i semblant al d’altres 
poblacions del litoral al nord de Barcelona.

L’arribada de les grans hidroelèctriques, junta-
ment amb l’escassetat de carbó originada per la 
Primera Guerra Mundial, provocaren una forta 
davallada de la importància del gas a Mataró. El 
1914, Energía Eléctrica de Cataluña va instal·lar 
una doble línia entre la central de Sant Adrià i 
Mataró, abaratint el cost de l’electricitat. La 
Primera Guerra Mundial tingué, però, un efec-
te positiu, perquè estimulà l’increment de la 
demanda dels productes mataronins, fent aug-
mentar els beneficis dels industrials, que els 
invertiren, entre altres coses, a electrificar les 
fàbriques.

La manca de carbó féu que el subministrament 
de gas s’interrompés l’any 1918, i no es tornà a 
reprendre fins al 1927, quan Energía Eléctrica 
de Cataluña adquirí l’empresa. Un any després 
de la represa, la producció era de 926.000 m3, 
creixent fins als 1.309.875 m3 el 1934 per davallar 
lleugerament el 1935. El consum per habitant el 

1928 se situà en els 33 m3, el mateix nivell que 
tenia a començaments del segle xx. El 1935 el 
consum dels mataronins era de 43,6 m3, supe rior 
en sis metres cúbics a la mitjana catalana.

Durant la Guerra Civil es va suspendre el servei 
i la ciutat deixà de tenir gas fins al 27 de maig de 
1950, quan Catalana de Gas ja havia adquirit les 
accions de Gas de Mataró. La producció d’aquell 
any fou de 781.630 m3, augmentant fins als 
2.084.500 m3 el 1955. El consum per habitant 
era de 60,8 m3, dels més alts de Catalunya a 
mitjans dels cinquanta. La producció el 1963 
fou de 2.174.000 m3, darrer any del qual tenim 
notícia.

3.4. Igualada

Primera empresa: Soler y Compañía, 
1857; Recasens y Cía., 1857

Encesa: 1857

Habitants: 14.000

Fundador: Josep Antoni Recasens, 
lampista barceloní

Empreses successores:

Recasens y Cía., 1857

Ajuntament d’Igualada, 1859

Masoliver y Recasens, 1864

Banco Regional de Igualada, 1882

Agustí Altadill, Sociedad en comandita, 
1902

Riegos y Fuerzas del Ebro, 1928

FECSA, 1952

Gas Igualada, S.A., 1971
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Els incis del gas i la municipalització  
del servei

El primer contracte per al subministrament de 
gas per a l’enllumenat públic data del 5 de juny 
de 1856 i fou atorgat a Josep Antoni Recasens i 
Magriñà, de Tarragona. El concessionari havia 
de construir una fàbrica per alimentar de 1.500 
a 2.000 llums i canalitzar la ciutat amb una ex-
tensió de 3.760 vares catalanes en el termini d’un 
any.200 Una xarxa que subministraria gas al nucli 
antic i que tindria ramals cap a les fàbriques 
tèxtils.201 L’enllumenat públic constaria de 116 
fanals i el seu cost seria de 22.000 rals anuals 
(5.500 ptes.). El contracte tenia una durada de 
vint anys. Els preus de l’enllumenat particular 

200 ACAN-AHI, llig. 1856 B-1.
201 Alert, Bori, Gutiérrez i Tèrmens (1992).

anaven des dels 11 rals (2,75 ptes.) per una bugia 
fins a les 9 del vespre fins als 51 rals (12,75 ptes.) 
per una bugia del núm. 5 fins a les 11 de la nit.

Per acomplir el contracte es constituí a Barce-
lona l’11 de juny de 1857 la societat Soler y 
Compañía, amb un capital de 12.000 duros 
(60.000 ptes.). El principal soci capitalista era 
Joan Soler i Rovira, mestre d’obres de Solsona 
i veí de Barcelona, que hi aportà 10.000 duros 
(50.000 ptes.). Josep Antoni Recasens i Magriñà, 
natural de Tarragona, hi aportà 2.000 duros 
(10.000 ptes.). El soci industrial era Pròsper 
Lamotte i Zalon, maquinista, natural de Muan 
(França) i veí de Sants, que no realitzà cap apor-
tació de capital però tenia els coneixements 
necessaris per dirigir la construcció dels gasò-
metres i la fabricació del gas.202 L’objecte de la 
societat era abastir de gas les ciutats d’Igualada 
i Valls.

El 5 d’octubre de 1857 es formava, però, una nova 
societat, Recasens y Cía., amb el mateix objectiu 
i amb un capital de 84.000 duros (420.000 ptes.). 
Sembla que la fàbrica entrà en funcionament a 
finals de 1857 o a principis de 1858. L’agost de 
1858 hi havia instal·lats 97 fanals dels 116 previs-
tos i s’havien canalitzat 33 dels 40 carrers.203

A finals dels anys cinquanta del segle xix la fà-
brica no tenia prou combustible, fet que portà 
a la suspensió del subministrament el 12 de se-
tembre de 1858. La fàbrica funcionà de manera 
irregular fins al novembre de 1859, quan l’Ajun-
tament se’n feu càrrec. Malgrat les inversions 
realitzades pel Consistori, com la compra de 
quatre retortes, la gestió municipal de la fàbrica 
no tingué un llarg recorregut, ja que el setembre 
de 1860 se suspengué el servei. En aquell mo-

202 AHPB: Notaria Joaquim Arolas, 11-6-1857.
203 ACAN-AHI: 1858-f-5.

Interior de la Fàbrica de Gas a Igualada, l’any 1909, 
ubicada al carrer de Sant Nicolau (avui Plaça  

del Dr. Joan Mercader). Autor: Jaume Font, 1909. 
Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN).
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ment el nombre d’abonats era només de 106 
sobre una població d’11.896 habitants. El 70% 
dels ingressos de la fàbrica procedien de l’enllu-
menat públic, fet que generava una gran depen-
dència de les arques municipals en moments en 
què aquestes estaven sistemàticament en crisi. 
Durant aquest període les pèrdues de la fàbrica 
pujaren a 29.709 rals (7.427,25 ptes.) pel fet  
que el cost de funcionament (61.246 rals, 
15.311,50 ptes.) excedia amb escreix els ingres- 
sos per vendes (31.537 rals, 7.884,25 ptes.).204

El retorn a mans privades i la sindicatura

La fàbrica fou adquirida per 109.000 rals (27.250 
ptes.) en la pública subhasta del 15 de juny de 
1861 per Narcís Masoliver, comerciant d’Olot 
establert a Barcelona. En la subhasta actuà com 
a testaferro Miquel Recasens, germà de Josep 
Antoni, que esdevingué el responsable del fun-
cionament de la fàbrica. Es va formar una so-
cie tat el 4 d’agost de 1864 amb un capital de 
207.347 rals (51.836,75 ptes.).

En el nou contracte entre la nova societat i 
l’Ajuntament es flexibilitzaren les clàusules 
subscrites que feien referència al carbó, de ma-
nera que ja no obligaven l’empresa a l’ús del 
carbó per a la producció de gas i es reduïa la 
quantitat de carbó que havia de tenir emmagat-
zemada per a la producció de quatre a dos 
mesos. Entre el 1861 i el 1873 la fàbrica funcio-
nà amb continuïtat, especialment a causa de 
l’arribada a Sant Guim del ferrocarril de Barce-
lona a Saragossa, fet que reduïa els costos de 
transport del carbó. De tota manera, la crisi  
de la indústria igualadina i l’estancament demo-
gràfic no oferien grans expectatives per a la fà-
brica. De fet, el 1868 La Propagadora del Gas 

204 ACAN-AHI: 1861-A-7 i carpeta fàbrica del gas 
sense classificar.

va considerar la compra de la fàbrica però deci-
dí que no li convenia.205

A finals de 1873 l’Ajuntament havia deixat de 
pagar cinc mensualitats (2.000 ptes.). La fàbrica 
s’aturà al desembre, i el febrer de 1874 l’arren-
daren Antoni Cantí i Cardona i Marià Alemany 
i Susagna.

Els hereus de Masoliver intentaren cobrar el 
deute de l’Ajuntament i el subministrament de 
gas quedà suspès durant uns anys. En aquest 
període l’enllumenat públic passà a ser de pe-
troli. La Comissió Provincial de Barcelona 
condemnà l’Ajuntament a pagar el subministra-
ment ordinari i extraordinari del gas per a 
l’enllumenat públic i al pagament d’interessos a 
raó del 6% anual.206

El Banco Regional de Igualada, fundat a finals 
de novembre de 1881, adquirí la fàbrica el se-
tembre de 1882. Dos mesos més tard signava 
un contracte amb l’Ajuntament per al submi-
nistrament del gas de vint anys de durada. 
L’enllumenat quedà restablert el juny de l’any 
següent. El banc va ser definitivament liquidat 
el 1887, però la seva Sindicatura, en comptes de 
desaparèixer, va continuar mantenint la seva 
presència jurídica fins al 1902. La fàbrica fou 
gestionada per diferents empreses, essent Félix 
Piñol y Cía. la que l’administrava a finals dels 
anys vuitanta.

Les queixes sobre la qualitat del gas i el seu 
elevat preu anaren en augment fins que el 1891 
els consumidors es negaren a pagar el gas. El 
1889 el preu del gas a la vila era elevat, ja que 
costava 0,32 ptes./m3, mentre que a Tarragona 

205 AHFGNF: Actas Propagadora, sessió 31-7-1868.
206 AHDB: llig. 947, 1/35-36.
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era de 0,18 ptes./m3.207 L’Ajuntament, per la seva 
banda, continuava sense pagar puntualment.

Quan, el 1893, arribà el tren a Igualada, els 
costos del carbó disminuïren, la qual cosa com-
portà un augment del consum. El creixement de 
la població repercutí positivament en el consum 
privat i públic gràcies a un increment de l’enllu-
menat. En la dècada dels noranta augmentà el 
nombre de motors de gas en algunes de les 
empreses. El solapament dels consums d’enllu-
menat i de força motriu al capvespre va fer ne-
cessari l’augment de la capacitat d’emmagatze-
mar i es va construir un nou gasòmetre de 500 m3 
que doblava la capacitat de l’existent.

El preu del gas a finals de segle era de 0,50 ptes./
m3, que amb descomptes podia quedar en 
0,375 ptes./m3. El 1895 s’instal·laren els primers 
Auer, que permeteren augmentar la lluminositat 
i reduir el consum.

L’Ajuntament encara va endarrerir més els pa-
gaments cap a la fi del contacte, fins a gairebé 
suspendre’ls el desembre de 1902. El deute 
pujava a 31.792.96 ptes., que incloïen els mesos 
de novembre i desembre de 1900, tot l’any 1901 
i tot el segon semestre de 1902. El contracte amb 
l’Ajuntament es prorrogà per tres anys més i 
contemplà la rebaixa del preu en un 3%. El 1906 
se signà un nou contracte de subministrament 
que finalitzava el desembre de 1913.

La competència de l’electricitat

El 22 de desembre de 1902 la Sindicatura del 
Banco Regional de Igualada va vendre definiti-
vament la fàbrica mitjançant subhasta pública  
a Baltasar Baixeras i Roig, que la traspassà a 
Agustí Altadill, Sociedad en comandita el 12 de 

207 ACAN-AHI: 1889-B-10, carta de Félix Piñol y Cía. 
a Juan Godó, 28-08-1889.

gener de 1903. Agustí Altadill havia esdevingut 
el gestor de la fàbrica a finals dels anys noranta, 
motiu pel qual no va participar en persona en la 
subhasta de la fàbrica.

La producció anual de gas a Igualada a inicis del 
segle xx era de 292.000 m3, xifra que significava 
un consum de 28 m3 de gas per habitant, lleu-
gerament superior a la mitjana catalana exclo-
ent-ne Barcelona.

El 1903 es fundà la societat La Electra Igualadi-
na, que va establir la central elèctrica a pocs 
metres de la fàbrica de gas. La fàbrica de gas es 
trobava el 1907 en decadència, a causa de l’elevat 
cost del carbó més que no pas per la competèn-
cia de l’electricitat. El 1913 Riegos y Fuerzas del 
Ebro adquirí el control de La Electra Igualadi-
na i portà la hidroelectricitat a la ciutat i, amb 
ella, la disminució dels preus. La fàbrica de gas 
començà a notar la competència de l’electricitat.

El 9 de novembre de 1914 tingué lloc la subhasta 
per a l’enllumenat públic. Altadill ni tan sols s’hi 
presentà, quedant el servei de l’enllumenat a mans 
de La Electra Igualadina. L’Ajuntament no era 
l’únic client que perdia l’empresa del gas. Amb 
l’esclat de la Primera Guerra Mundial augmenta-
ren les dificultats per a l’abastiment, i el preu del 
carbó es disparà, tot provocant una caiguda de la 
producció i l’encariment del gas. Davant d’a-
questes circumstàncies, els consumidors indus-
trials passaren a consumir electricitat i també els 
abonats de llum particulars abandonaren el gas.

A mitjans dels anys vint la producció de gas 
s’havia recuperat i va arribar als 151.000 m3 el 
1927 i als 185.000 m3 un any després. Altadill y 
Cía. va ser venuda a Riegos y Fuerzas del Ebro. 
Paradoxalment a partir d’aquell moment la 
producció de gas experimentà un fort creixe-
ment. L’any 1929 era de 330.000 m3, tot aug-
mentant als 439.389 m3 el 1930, i estabilitzant-se 
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en el mig milió en els anys abans de la Guerra 
Civil. El consum de gas per igualadí també es 
recuperà, tot arribant als 33 m3 el 1935, xifra 
lleugerament inferior a la mitjana catalana.

Del tancament de la fàbrica al gas natural

Les dificultats de subministrament de carbó 
durant la Guerra Civil causaren una caiguda 
important de la producció i de la qualitat del 
gas. La fàbrica deixà de produir gas a comença-
ment de 1941. El 1952, FECSA, la successora 
de Riegos y Fuerzas del Ebro, va decidir repren-
dre la producció, per a la qual cosa fou neces-
sària la construcció d’un nou forn. A principis 

de 1953 el servei va quedar restablert.208 Tres 
anys més tard la producció assolí els 871.500 m3, 
que significaven un consum de 50,1 m3 per ha-
bitant, el més alt del segle xx.

Després d’aquella primera inversió, la compa-
nyia elèctrica no esmerçà gaires recursos en la 
fàbrica de gas i aviat les queixes sobre la qualitat 
del servei anaren en augment. El 1963 s’obtingué 
el permís de l’Estat per enriquir el gas amb 
propà per tal d’augmentar el poder calorífic i 
ser utilitzat per cuinar. La producció el 1963 fou 
d’1.025.000 m3, mantenint-se en aquest ni- 
vell fins al 1968, quan la producció baixà als 
923.000 m3. El consum per igualadí disminuí, 
passant dels 42,2 m3 el 1963 als 33,0 m3 el 1968.

El 1970 la societat d’enginyeria del gas BHISA 
adquirí a FECSA tots els drets per al subminis-
trament a Igualada. L’11 de febrer de 1971 es 
constituí Gas Igualada, S.A., formada per Bu-
tano, S.A., amb un 65% de les accions, Ramon 
Solsona, el distribuïdor de Butano, S.A. a la 
ciutat, amb un 10%, i BHISA, amb un 25%. 
Gas Igualada, S.A. construí una planta nova per 
a la producció d’aire propanat i renovà tota la 
xarxa. El subministrament del nou gas començà 
a primers de novembre de 1971.

El 1988, Catalana de Gas va adquirir per 122 mi-
lions de ptes. el 45,7 per cent del capital de Gas 
Igualada, S.A. que posseïa Repsol. Com que ja 
era titular del 4,3 per cent del capital, Catalana 
de Gas va quedar en possessió del 50 per cent 
del capital de la companyia igualadina. El mateix 
any 1988 les instal·lacions de Gas Igualada, S.A. 
van quedar connectades amb el gasoducte pro-
vinent de Barcelona i pocs anys més tard, el 

208 Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad, 
Servicio Sindical de Estadística (1954): Datos estadís-
ticos técnicos de la industria del gas: producción, 
distribución y consumo, año 1953, Madrid.

Fotografia Dani Rovira. Comptador de gas de ferro i 
llautó de 10 encenedors. Compañía de Contadores, 
1949. Museu del Gas de la Fundació Gas Natural 

Fenosa.
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1991, es produí la conversió de l’aire metanat al 
gas natural. En aquells moments la companyia 
disposava de 5.500 abonats.

3.5. Manresa

Empresa: Mariano Torrents y Cía.

Encesa: 1859

Habitants: 16.193 (1860)

Adquirida per Josep Mansana Dordan el 
1876

Una iniciativa local i col·lectiva, 1859-1876

El procés que va conduir a la introducció de 
l’enllumenat per gas a Manresa presenta algunes 
peculiaritats que fan el seu estudi especialment 
interessant. La més destacada, sens dubte, és 
l’origen de la iniciativa, lligada a una crida pú-
blica i recolzada econòmicament per un ampli 
nombre de manresans.

Manresa va experimentar des dels anys 1820 un 
significatiu desenvolupament industrial i urbà. 
El mateix 1820 s’hi va aixecar la que llavors era 
segurament la fàbrica més moderna del Princi-
pat, l’anomenada fàbrica “dels panyos”, propie-
tat de Pau Miralda y Cía., dedicada inicialment 
als teixits de llana. En els anys següents la voca-
ció industrial arrelà encara més a Manresa fins 
a convertir la ciutat i el seu hinterland en un dels 
principals centres industrials del país. Sobre la 
base de la tradicional dedicació a la manufactu-
ra sedera, l’eix del nou impuls rauria en la in-
dústria cotonera, estretament lligada a l’aprofi-
tament de l’energia hidràulica. La població 
augmentà ràpidament dels 8.000 habitants en-
registrats a finals del segle xviii als 15.300 de 

1857, amb la consegüent ampliació de l’espai 
urbà.209

Fou en aquest context expansiu que sorgí la ini-
ciativa de crear una fàbrica de gas. Les primeres 
passes del procés van ser realment originals. A les 
primeries de 1856, un grup de ciutadans, repre-
sentat per Pere Armengou, va organitzar, amb el 
suport de l’Ajuntament, una consulta popular 
destinada a saber el nombre aproximat de clients 
particulars que estarien disposats a contractar el 
nou servei. La proclama, datada el 8 de gener, no 
podia ser més engrescadora:

“Ciudadanos: va a llegaros la feliz época, en que 
disfrutéis del alumbrado por el gas, de esa bri-
llante a la par que económica clase de ilumina-
ción debida a los portentosos adelantos del siglo. 
Cuando esta ciudad cuyo porvenir tan grande 
le prepara la vía férrea, que la unirá a Barcelo-
na y Zaragoza, y cuyos trabajos contempla en-
tusiasmada, estará en contacto de un modo tan 
rápido con todo el mundo. Cuando la explota-
ción del carbón mineral que contienen en sus 
entrañas los montes que la rodean, abrirá nuevo 
mercado y nuevo poder, al que la enriquecen las 
abundantes aguas de que goza; es á la verdad la 
coyuntura más favorable de no despreciar esos 
elementos que antes de pocos años colocarán a 
la industriosa y fabril Manresa al nivel de las 
principales poblaciones de España.

El Ilmo. Ayuntamiento que tanto se desvela por 
el bien de sus administrados, ha tomado bajo su 
protección la Empresa, y esta agradecida ofrece 
desde hoy y abre la subscrición voluntaria á 
todos los vecinos, asegurándoles un buen alum-
brado á unos precios económicos, y que nunca 
podrán exceder á los que rigen en Barcelona; 
baratura que jamás se juzgó que pudiera disfru-

209 Sobre la industrialització de Manresa i el creixement 
de la ciutat, vegeu Oliveras (1985) i Ferrer (1986).
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tarse en esta ciudad, y que no obstante la Em-
presa, que no abriga otra ambición que la de la 
gloria que pueda caberla de ello, se lisonjea 
proporcionará a los vecinos que se suscriban, 
quienes por subscrición no contraen compromi-
so, ni deben adelantar cantidad alguna, porque 
solo lleva por objeto conocer aproximadamente 
el número de luces que se tomarán para calcular 
el grandor del gasómetro y de los tubos 
conductores...”.210

Els resultats de la consulta degueren ser satis 
factoris, ja que Armengol s’apressà a demanar a  
l’Ajuntament la concessió, “que acostumbran  
a ser de 30 a 90 años”. Les consegüents conver-
ses amb el Consistori no van resultar fàcils i el 
tema s’allargà. El setembre de 1856, Armengol 
feia saber a l’alcalde que el termini en què podria 
tenir llest el nou sistema d’enllumenat no podia 
ser menor d’un any, “atendidas las muchísimas 
dificultades que han sobrevenido”, i hi afegia 
que se sentia poc apreciat en la seva iniciativa:

“creí francamente que iba a hacer un gran bien 
a la población en  general y que me lo agrade-
cerían, pero [...] he observado que son muchos 
los que ambicionan mi posición creyendo que yo 
voy a reportar ganancias fabulosas; desde ahora 
pueden ponerse en mi lugar...”.211

El procés quedà encallat i no es va reobrir fins 
dos anys més tard. L’abril de 1858 foren convo-
cades a l’Ajuntament un grup de personalitats 
econòmiques, entre les quals hi havia els princi-
pals industrials de la ciutat. En la reunió s’acor-
dà la constitució d’una societat que es presenta-
ria al concurs per a la concessió de l’enllumenat 
de gas que l’Ajuntament pretenia convocar.

210 ACBG, Fons Històric de l’Ajuntament de Manresa: 
Subscripció popular pel gas, 1856.

211 ACBG, Fons Històric de l’Ajuntament de Manresa: 
16-9-1856.

La societat actuaria sota el nom de Mariano 
Torrents y Cía. i disposaria d’un capital de 
132.500 ptes., susceptible d’arribar a 150.000 ptes. 
La seva finalitat era “construir una fàbrica para 
la destilación de gas con la correspondiente 
canalización a fin de alumbrar esta Ciudad, 
previa la concesión...”. La gestió de l’empresa 
quedaria en mans d’un administrador, que ac-
tuaria sota el control d’una Junta Directiva de 
cinc membres, inclòs el mateix administrador, 
que seria precisament el titular de la societat, 
Marià Torrents i Fuster.

El nombre total de socis que participaven en 
l’empresa era de 128. Els que hi aportaven més 
capital eren:

Distribució del capital de la societat 
Mariano Torrents y Cía., 1858 (ptes.)

Joaquim Torrents i Fuster 5.500

Marià Torrents i Fuster 5.000

Joan Torrents i Miralda 5.000

Josep Pons Enrich 5.000

Manuel Portabella Cantarell 5.000

Jaume Orpina 5.000

8 socis amb entre 4.000 i 2.000 ptes. c/u 21.500

8 socis amb 1.500 ptes. c/u 12.000

31 socis amb 1.000 ptes. c/u 31.000

75 socis amb 500 ptes. c/u 37.500

Total 128 socis 132.500

Els principals inversors pertanyien a nissagues 
industrials de gran presència a la capital bagen-
ca.212 Joan Torrents i Miralda era un dels propie-
taris de l’esmentada fàbrica “dels panyos”, de-

212 Hom pot trobar referències detallades a aquestes 
famílies i les seves trajectòries en el llibre de Ferrer 
(2011).
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dicada a la manufactura del cotó des dels anys 
1840, i acumulava un ampli patrimoni per les 
dues branques de la família. Els seus fills Joa-
quim i Marià es van formar en els negocis a la 
ciutat de Barcelona i hi desenvolupaven activi-
tats comercials, sovint en col·laboració amb 
altres membres de la família. Una cosa semblant 
es pot dir de Josep Pons i Enrich, hereu d’una 
família de tradició sedera, que s’endinsà en els 
negocis cotoners a partir dels anys 1840 i acabà 
bastint una de les principals empreses cotoneres 
del país. Nogensmenys, Manuel Portabella, que 
també formava part d’una antiga família de 
velers, es dedicà des de molt aviat a la indústria 
del cotó. El 1866 va adquirir als Torrents i a 
altres socis la fàbrica “dels panyos”, que va in-
corporar a les diverses que ja posseïa.

En aquesta segona ocasió, el procés de dotar de 
gas Manresa va reeixir. Després de concórrer en 
solitari a la corresponent subhasta, la societat 
Mariano Torrents y Cía. es féu amb la concessió 
i inicià la construcció de la fàbrica i de les cor-
responents canalitzacions. Les condicions in-
closes en les bases de la contracta establien una 
durada de trenta anys, completament insòlita en 
el panorama del sector a Catalunya i a Espanya, 
amb “privilegio exclusivo de fabricar y expender 
gas para el alumbrado público y particular... y 
la canalización de sus calles”. El preu acordat 
per a l’enllumenat públic era de 4 cèntims de 
pesseta per hora i blener. Els bleners havien  
de tenir un consum de cinc peus cúbics per hora. 
Això volia dir un preu de 0,38 ptes./m3, molt 
pròxim al vigent a Barcelona i en altres ciutats. 
El servei a particulars es pagava també per hores 
i nombre de bleners a preus idèntics als que 
aplicava la Sociedad Catalana.213

213 Alayo (2000b), p. 24.

Aquesta contracta, signada definitivament el 8 
d’octubre de 1858,214 donava a l’empresa un any 
de coll per posar en marxa el servei, un termini 
que s’acomplí sense problemes. La construc- 
ció de la fàbrica va ser encarregada a William 
Richards, director de la fàbrica de la Sociedad 
Catalana a la Barceloneta, que es va fer càrrec 
de totes les instal·lacions per un total de 120.000 
ptes., una quantitat que s’ajustava al capital 
efectiu de l’empresa subministradora. La fàbri-
ca s’ubicà en terrenys propietat de Josep Pons i 
Enrich, en el paratge anomenat Irla o Molí d’en 
Travesa. El dia 3 d’agost de 1859, segon de la 
Festa Major, s’inaugurà el nou enllumenat pú-
blic per gas de la ciutat de Manresa. En aquell 
moment abastia 130 fanals públics i un centenar 
de punts de llum particulars. S’havia previst que 
el nombre de bleners d’abonats particulars no 
aniria en els primers temps gaire més enllà de 
150, però a finals de 1860, un any i mig després 
d’inaugurar-se el servei, s’acostava als 800.215

Malgrat l’èxit assolit pel nou sistema d’enllume-
nat, l’empresa subministradora començà ben 
aviat a experimentar problemes de caràcter in-
tern.216 El juny de 1863 tres comissionats de la 
Junta de la societat van acudir al notari per in-
troduir canvis en l’article dels estatuts que 
atorgava a la direcció la possibilitat de blocar 
qualsevol venda de participacions a persones 
alienes a la societat per tal de donar preferència 
als qui ja ho eren. Aquesta disposició havia 
comportat “...algunas dificultades en la sesión 

214 Una primera versió, de l’11 de juliol anterior, s’hagué 
de rectificar a instàncies del governador civil.

215 Gasol (1984), Alayo (2000b).
216 Les escriptures a les quals es fa referència en els pa-

ràgrafs següents van ser formalitzades davant el 
notari Ignasi Puig i Mas, de Manresa. Es troba còpia 
d’aquestes escriptures i documentació diversa cor-
responent al servei de gas a ACBG, Fons Històric de 
l’Ajuntament de Manresa.
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que la Junta Directiva celebró el 10 de febrero” 
i es proposava eliminar-la. Segurament hi havia 
socis que volien abandonar la societat i topaven 
amb dificultats per fer-ho.

Les discrepàncies van continuar i es van posar 
de manifest de nou en la Junta General que 
tingué lloc el 2 de febrer de 1865. En aquesta 
reunió s’acordà introduir algunes modificacions 
addicionals als estatuts. Les més significatives 
eren l’ampliació de la Junta Directiva i l’establi-
ment precís de les responsabilitats de l’adminis-
trador en la formació de la comptabilitat de 
l’empresa i en la direcció de la fàbrica, així com 
del procediment que calia seguir en cas que la 
Junta decidís la seva destitució. L’existència de 
desacords en el si de la companyia era evident i 
aquesta segona reforma no els apaivagà. Sis 
mesos més tard, el 7 d’agost de 1865, es feia 
efectiva la dimissió de l’administrador, Marià 
Torrents i Fuster, justificada pel sorgiment 
d’“algunas dificultades”, i es procedia a la pre-
ceptiva reconstitució de la societat. Les dificul-
tats esmentades no devien ser menors, ja que en 
la mateixa escriptura es feia constar que els socis:

“...se dan por satisfechos de su administración 
[la de Marià Torrents] y prometen no exigirle 
responsabilidad alguna ni dirigirle en lo sucesivo 
demanda de ninguna clase en razón de ella, pues 
desde ahora se impone perpetuo callamiento y 
silencio sobre todos y cada uno de los actos ad-
ministrativos de dicho señor Torrents...”.

La nova societat tindria com a denominació 
Pedro Mártir Serarols y Cía. i el mateix capital 
de 26.500 duros (132.500 ptes.). La distribució, 
en canvi, era diferent de l’original. El primer 
partícip era ara el nou administrador, Serarols, 
amb 21.000 ptes. Els germans Torrents Ferrer 
(Joaquim i Marià) mantenien les seves posicions, 
amb 11.000 i 10.000 ptes., respectivament. El 

nombre de partícips era de 70, dels quals 23 
tenien només una acció i 19 més, dues.

Després d’aquests canvis, sembla que l’evolució 
de l’empresa va ser satisfactòria, però la calma 
durà poc. Les dificultats reaparegueren amb la 
Revolució Gloriosa de 1868 i les seves conse-
qüències. Aquesta vegada no foren problemes 
interns, sinó l’enfrontament amb l’Ajuntament, 
el que va dur l’empresa al punt de l’extinció.

Una de les decisions de més impacte que van 
adoptar els governs provisionals sorgits de la 
Revolució fou l’eliminació de l’impost de con-
sums. Aquest era un dels gravàmens més odiats 
per la població, ja que requeia directament sobre 
els productes de primera necessitat. La seva 
extinció apareixia indefectiblement en tots els 
programes polítics de caràcter progressista. El 
problema era que bona part dels ingressos dels 
ajuntaments i les diputacions s’obtenien de re-
càrrecs o arbitris sobre aquest impost. La seva 
supressió podia ser suportable per als pressu-
postos de l’Estat, però tenia efectes catastròfics 
sobre les hisendes locals.217

En el cas de Manresa, aquesta situació tingué 
efectes directes en les relacions entre l’Ajunta-
ment i l’empresa del gas. El 26 de febrer de 1869, 
l’Ajuntament feia arribar a la societat Pedro 
Mártir Serarols y Cía. una nota formal que 
anunciava una fase conflictiva:

“Hallándose este municipio sin recursos y con un 
enorme déficit a consecuencia de la falta de los 
fondos provinientes de la extinguida contribu-
ción de consumos, que servían de base a las dos 
terceras partes del presupuesto municipal vigen-
te, se ve en la imprescindible necesidad de hacer 
las mayores economías en todos los ramos de la 

217 Vallejo (1996).
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Administración; siendo uno de ellos y de los  
de mayor consideración [...] el alumbrado pú-
blico...”.

S’afirma seguidament que s’havia comunicat la 
situació als representants de l’empresa, “...que 
no accedieron a los deseos de este Municipio, 
alegando no caberles facultades para ello ni para 
convocar a los socios, y que no podían separar-
se de la contrata con el Ayuntamiento”. La 
carta del Consistori s’estén després en conside-
racions sobre les condicions fixades per la 
pròpia contracta de 1858: “A la simple lectura 
de ella [será?] evidente la ninguna equidad y 
justicia de sus condiciones, pues todas ellas 
respiran y envuelven notorio perjuicio a los 
intereses comunales”. Seguia una clara amenaça. 
L’Ajuntament:

“puede fácil y lícitamente reclamar su nulidad, 
cuanto más una sencilla modificación. Ahora 
pues es de esperar que haciéndose V.S. cargo de 
lo expuesto, se adhieran y conformen en la sus-
pensión interina de la mitad de las luces de gas 
que emplea este municipio o bien, si lo prefieren, 
el que se pague a razón de tres maravedises por 
luz en vez de los cinco que se fijaron en una 
época en la que estaban más caros los transportes 
y los materiales. Es pública la lisonjera situación 
en la que se halla esa Sociedad, produciéndole 
más del 11 por ciento anual beneficio líquido, 
mientras tan deplorables se encuentran las del 
comercio, industria, artes, etc. y este Municipio”.

La resposta formal a aquest segon requeriment 
va prendre la forma d’una llarga carta, datada el 
primer d’abril de 1869, en què la Junta Directi-
va de la societat, després d’emfasitzar la seva 
contribució a l’avenç tecnològic de la ciutat, 
proposava:

“un medio, que siendo de interinidad, puede en 
concepto de esta Junta ser aceptado, tal es el de 

que ese Municipio pague según le permitan sus 
fondos el consumo del gas público, y en otro día 
más o menos lejano y cuando se encuentre con 
el presupuesto más aliviado cubrir del modo que 
considere más oportuno el déficit que resulte”.

Segurament, l’Ajuntament no va respondre 
formalment a la proposta de la companyia,218 
però no hi ha dubte que l’oferta li obria una 
còmoda via per ajornar sine die la resolució del 
problema. Els impagaments del gas emprat en 
l’enllumenat públic van començar de seguida. 
Les reclamacions per part de la companyia es 
van convertir en una cantarella. El juliol de 1870 
la quantitat pendent de pagament era ja d’11.500 
ptes. Arribats al desembre de 1870, l’assumpte 
pujà de to. En carta del dia 20 d’aquell mes, 
l’empresa comunicava a l’Ajuntament que “si 
dentro de diez días no tiene cubierto su crédito, 
se verá en la necesidad de usar su derecho con-
forme previene el artículo ya citado”. Es referia 
a l’article 24 de la contracta, que deia que en cas 
d’impagament, l’empresa no podia tallar el 
subministrament, però sí reclamar tant per la 
via governativa com per la judicial.

L’assumpte arribà efectivament al Govern Civil, 
que oficià el 26 de maig de 1873 a l’Ajuntament 
comminant-lo a “solventar cuanto antes el in-
dicado débito evitando de este modo las recla-
maciones que hace dicha Sociedad”. En aquells 
moments la quantitat pendent era de 21.331 ptes. 
En la seva resposta, l’Ajuntament assegurava la 
seva bona disposició a liquidar el deute, però 
recordava al governador que si els ingressos 
ordinaris ja resultaven insuficients per cobrir les 
despeses regulars, ho eren encara més per fer 
front a les despeses extraordinàries ocasionades 

218 Tenim constància d’una segona carta de l’empresa a 
l’Ajuntament, de 8 de maig, en la qual es queixava de 
no haver rebut contestació.
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per la guerra. Fos com fos, la fi de la guerra 
carlina no va comportar la solució del problema. 
Com veurem, les dificultats de cobrament van 
ser una de les raons de la venda de la fàbrica, el 
1876.

Les divergències amb l’Ajuntament no es van 
limitar, però, al problema dels cobraments. El 
28 de setembre de 1870 arribava un ofici a les 
oficines de la societat Pedro Mártir Serarols y 
Cía. mitjançant el qual l’Ajuntament de Man-
resa informava la companyia de l’establiment 
d’una exacció de 25 cèntims de ral per metre 
cúbic de gas servit als particulars. La reacció de 
l’empresa fou extremadament negativa. La de-
cisió apareixia inevitablement lligada al litigi 
sobre el cobrament dels endarreriments. La 
companyia va elaborar dos llargs memorials en 
contra del nou impost que van ser presentats a 
les autoritats provincials amb la demanda que 
la nova figura impositiva no fos autoritzada. A 
més, la companyia va consultar amb la Diputa-
ció i el Govern Civil la legalitat de la mesura. 
No sabem la fi d’aquesta història, però és poc 
probable que, en cas que l’impost fos efectiva-
ment implantat, sobrevisqués a la Restauració 
conservadora de 1874.

Els Mansana, empresaris del gas a Manresa

Els problemes amb l’Ajuntament van ser a la 
base de la renúncia dels empresaris manresans 
a mantenir la gestió del servei de gas. El 15 
d’agost de 1875 es va reunir amb caràcter extra-
ordinari la Junta General de socis de la societat 
Pedro Mártir Serarols y Cía., sota la presidència 
de Salvador Balaguer. La Junta Directiva va 
informar que, “en virtud del estado apurado en 
que se hallaba la Sociedad, a causa del gran 
débito que a la misma tiene el I. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, algunos señores accionistas 
habían propuesto a la Directiva la cesión o 

venta de la fábrica del gas”. La situació era, 
efectivament, insostenible, “pues que de conti-
nuar así tendrían los socios que desembolsar 
algunas cantidades no solo para la buena mar cha 
de las compras de carbones, que hoy se efectúan 
al fiado, sino que también para atender a la re-
paración o cambio de algunas cañerías que según 
las pérdidas de gas que se experimentan [...] 
deben hallarse en mal estado”.

Els contactes subsegüents van donar com a re-
sultat la presentació d’una proposta de compra 
per part de Josep Mansana Dordan, administra-
dor de Sociedad Catalana, però que actuava en 
aquesta ocasió a títol particular. En resum, la 
proposta de Mansana consistia a fer-se càrrec de 
l’actiu i el passiu de la societat a canvi d’una 
quantitat a establir que es pagaria mitjançant 
unes obligacions a catorze anys amortitzables 
periòdicament.

En no ser presents un nombre suficient de socis, 
la Junta va decidir constituir una comissió ne-
gociadora i convocar una nova reunió. Aquesta 
se celebrà el 8 d’octubre i, després de refusar 
algunes propostes de continuïtat, i “como úni-
co medio de salvar el capital”, va decidir accep-
tar l’oferta de Josep Mansana i autoritzar la 
venda de l’empresa. L’acord final de venda es va 
fer amb les bases següents:

•  Josep Mansana es feia càrrec a títol personal 
del passiu i de l’actiu de la societat per un import 
final de 132.500 ptes., igual al capital de la so-
cietat.

•  Quedaven sense valor els deutes que la soci-
etat tenia amb els seus partícips en concepte de 
dividends no repartits. Eren 9.491,92 ptes. 
Aquesta quantitat s’ha de considerar, doncs, 
com la pèrdua assumida pels antics propietaris 
en l’operació, un 7,2%.
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•  El  comprador  es  feia  càrrec  del  deute  de 
l’Ajuntament amb la societat venedora, que era 
en aquells moments de 55.635,08 ptes.

•  El pagament del preu acordat es faria en deu 
anys a parts iguals. El comprador pagaria un 6% 
anual d’interès per les quantitats pendents de 
pagament i era lliure d’avançar els terminis 
d’amortització.

L’assumpció de la venda a pèrdues per part dels 
prohoms manresans propietaris de la fàbrica 
dóna compte de les dificultats que derivaven de 
la insolvència de l’Ajuntament. Els anys 1873 i 
1874, malgrat la situació de guerra i d’inestabi-
litat, la societat havia consignat dividends d’un 
3,8 per cent anual sobre el capital. El problema 

no era, doncs, la rendibilitat de l’empresa, sinó 
l’existència d’un deute que impedia un fun-
cionament regular. Segons J.C. Alayo, aquest 
deute equivalia al subministrament de gairebé 
quatre anys.219

No sembla que les coses li anessin millor en 
aquest aspecte al nou concessionari. El setembre 
de 1877, un any després de fer-se càrrec del 
servei, Mansana requeria formalment l’Ajunta-
ment a fer efectiu el pagament del deute, que ja 
pujava llavors a 69.954 ptes., incloent-hi els 
interessos de demora pertinents. Assegurava que 
necessitava els diners i que no li era possible 

219 Alayo (2000b), p. 25.

Postal de la fàbrica de Gas Mansana, de Manresa, c. 1925-1936. Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa.
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esperar més. Segurament aquesta sol·licitud no 
trobà tampoc resposta, ja que immediatament 
després Mansana va recórrer a la justícia per 
forçar el pagament. No sabem si la corresponent 
demanda contenciosa administrativa va prospe-
rar, però sí que el 1880 Josep Mansana havia 
arribat a un acord amb l’Ajuntament per anar 
eixugant el deute a raó de dos mesos endarrerits 
cada trimestre, a més de la factura corrent. Pocs 
mesos després els impagaments van recomençar, 
així com la negativa a pagar els interessos del 
deute. Aquest segon tema donà lloc a un segon 
plet, que l’Ajuntament va mirar d’allargar tot el 
possible negant a la Comissió Provincial la 
tramesa de l’expedient corresponent. Les con-
tínues protestes i la pressió judicial i adminis-
trativa van donar, de tota manera, alguns resul-
tats. El febrer de 1888 es liquidà una part del 
deute, deixant tan sols 39.163 ptes. pendents.

En aquell mateix any vencia la contracta original 
per a l’enllumenat públic i privat de gas, signa-
da el 1858 per a una durada de trenta anys. 
L’Ajuntament endegà un procés informatiu per 
conèixer les opinions i els desitjos dels consu-
midors. En aquells moments es tenia ja conscièn-
cia dels avantatges que podia reportar l’electri-
citat –que ja era emprada en diverses fàbriques 
de la ciutat–, de manera que la polèmica es re-
feria tant a les condicions del subministrament 
com al sistema d’enllumenat en si mateix.

El procés de decisió fou molt llarg i tortuós, 
però a la fi es decantà en favor de l’electricitat. 
La nova subhasta per al subministrament de 
l’enllumenat públic per electricitat va ser con-
vocada el 3 de novembre de 1892 i fou guanya-
da per Lluís Muntadas i Rovira, un jove engi-
nyer barceloní pertanyent a una important 
nissaga d’empresaris. Muntadas estava interessat 
en la construcció de la central elèctrica, no en la 
producció i venda d’electricitat, raó per la qual 

traspassà la concessió obtinguda a tres empre-
saris locals: Magí Gallifa, Lluís Vila i Àngel 
Ferrer. La nova empresa, Alumbrado Eléctrico 
de Manresa, inaugurà el servei públic d’en-
llumenat elèctric el primer dia d’abril de 1894. 
La mitjanit anterior, puntualment, l’empresa de 
gas havia apagat tots els seus fanals, deixant la 
ciutat, per unes hores, en total obscuritat.220

La pèrdua de l’enllumenat públic era, sens dub-
te, un entrebanc important per a l’empresa dels 
Mansana, però la mateixa evolució tècnica que 
feia obsoleta la llum de gas obria noves oportu-
nitats per als combustibles gasosos: proliferaven 
els motors de gas i aviat augmentaria la deman-
da domèstica per a la calefacció i la cuina.

Per al 1901 disposem de les primeres dades deta- 
llades de producció de gas i ens és possible efec-
tuar algunes comparacions. La fàbrica de Man- 
resa apareix com a productora de 230.000 m3, 
que es convertiran en 347.000 m3 i 365.000 m3 
en els anys següents. Això significava un nivell 
de consum per habitant francament baix, en- 
tre 10 i 15 m3. Les principals ciutats fabrils del 
país tenien un consum d’entre 30 i 40 m3 per 
habitant.

El 12 d’octubre de 1907 un gran aiguat va pro-
vocar greus destrosses en totes les construccions 
properes al Cardener, entre les quals la fàbrica 
de gas. Sembla que els danys van ser molt im-
portants, tot i que s’aconseguí restablir el servei 
en pocs dies. S’aprofità l’avinentesa per renovar 
els elements més antics de la instal·lació.

En els darrers anys 1920 i primers anys 1930, la 
situació del consum de gas havia millorat molt 
respecte dels primers anys del segle. Les esta-
dístiques oficials donen compte d’una produc-
ció creixent entre els 526.000 m3 de 1928 i els 

220 Camprubí (1996).
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959.000 m3 de 1935. Això no obstant, just abans 
d’esclatar la Guerra Civil, Manresa continuava 
mantenint un consum per habitant inferior al 
dels altres centres industrials catalans, malgrat 
que la diferència fos ara menor: els 26,3 m3 per 
habitant de la capital del Bages quedaven clara-
ment per sota del 60 m3 de Vilanova i Sabadell, 
dels 45 m3 de mitjana de Reus, Badalona, Ter-
rassa o Mataró, i dels 35 m3 de Vilafranca, 
Igualada i Girona.

Per a aquests anys disposem també d’informació 
sobre les característiques de les instal·lacions. 
La fàbrica de gas de Manresa comptava amb dos 
forns de recuperació de 5.000 m3 de capacitat i 
amb 18 retortes horitzontals. Pel que fa a la 
distribució, disposava de dos gasòmetres de 
campana de 2.500 m3 de capacitat i d’una xarxa 
de distribució de 35 km en baixa pressió més un 
ramal de 1.500 m en alta pressió amb la corres-
ponent estació reductora.

Les dificultats de la postguerra  
i la integració a Catalana de Gas

Josep Mansana Dordan, l’empresari que es va 
fer càrrec de la fàbrica de gas de Manresa el 
1876, va morir el 1892. El seu fill, Josep Man-
sana Terrés, el succeí tant al capdavant de la 
Sociedad Catalana com dels negocis particulars 
de la família, entre els quals es comptava la 
fàbrica de Manresa. Josep Mansana Terrés 
traspassà el 1934, deixant com a hereva la seva 
única filla, Josepa Mansana Torres. La família 
va optar llavors per crear una societat anònima, 
Gas Mansana, S.A., que es convertí en titular 
de tots els actius gasistes que controlava, essen-
cialment les fàbriques de Manresa, Tortosa i 
Manlleu.

La fàbrica de Manresa patí, com totes les fàbri-
ques de gas, les conseqüències de la política 

econòmica del règim franquista i, en especial, 
de la fal·lera per l’autarquia, que imposava se-
veres restriccions als proveïments de carbó. El 
consum de carbó de la fàbrica de Manresa, que 
se situava a l’entorn de les 2.500 tones anuals 
abans de la guerra, no va retrobar mai aquests 
nivells després del conflicte. En els primers anys 
1940, les dificultats de subministrament eren tan 
serioses que hom decidí l’arrendament de la 
fàbrica de Manresa i de les altres dues propietat 
de Gas Mansana, S.A. (les de Manlleu i Tortosa) 
a una altra companyia, Carbones del Cadí, 
també participada per la família Mansana- 
Giró.221

Se suposava que la integració temporal en una 
empresa que produïa el seu propi carbó podia 
ajudar a defugir els estrictes controls estatals 
sobre la distribució de carbons, almenys pel que 
feia als lignits, sobre els quals els controls eren 
més permissius. No cal dir que el gas obtingut 
de la destil·lació dels lignits no era de la mateixa 
qualitat que el tradicional i que l’ús d’aquest 
carbó de mineralització dèbil perjudicava les 
instal·lacions.

Carbones del Cadí gestionà la fàbrica de Man-
resa des del 1943 fins al març de 1945. Un cop 
recuperat el control de les instal·lacions, l’opció 
adoptada per la companyia Gas Mansana, S.A. 
va ser introduir en la destil·lació altres combus-
tibles, com el gasoil o la gasolina. Així s’acon-
seguí augmentar la producció dels 950.000 m3 
d’abans de la guerra a prop de 3.046.000 m3  
del 1963. Menys de la meitat d’aquest gas 
(914.000 m3) s’havia produït amb el procedi- 

221 Carbones del Cadí obtingué també l’arrendament de 
la fàbrica de Reus, propietat de Gas Reusense. La 
relació entre ambdues parts fou en aquest cas força 
turmentosa. L’acord finí també el 1945. Cf. Moyano 
(2012), p. 233 i seg.
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ment tradicional de destil·lació d’hulla. Els al- 
tres 2.130.000 m3 provenien del tractament de 
65,8 tones de gasoil i de 99,9 tones de gasolina.

A aquelles alçades ja era obvi que l’era del carbó 
com a combustible dominant arribava a la seva 
fi. El 1964 Gas Mansana, S.A. va vendre a Ca-
talana de Gas la fàbrica de Manresa.

La trajectòria de la fàbrica manresana dins de 
Catalana de Gas va seguir, com és natural, les 
pautes de la companyia en el seu conjunt. Poc 
després d’adquirir-ne el control, Catalana de 
Gas va elaborar un projecte per substituir les 
antigues instal·lacions per un sistema modern 
d’elaboració de gas en base a gasificació catalí-
tica de naftes de petroli, sistema Padovani. El 
juliol de 1968 el Ministeri d’Indústria apro- 
vava el pla, que tenia un pressupost previst de 
14,2 milions de pessetes de l’època (BOE,  
16-9-1968).

La nova línia de gasificació tindria una capacitat 
de producció de 25.000 m3 al dia i consistia en 
un generador de gas vertical, una caldera horit-
zontal de recuperació, un reescalfador, un refri-
gerant i altres instruments auxiliars.

Deu anys més tard, el novembre de 1979, s’au-
toritzava una nova ampliació, però de caracte-
rístiques diferents. S’augmentava la capacitat 
productiva de les dues línies de gasificació 
existents “mediante modificaciones no esen-
ciales”, però, més important, s’instal·lava una 
planta satèl·lit d’emmagatzematge de gas natural 
liquat, amb els aparells de regasificació corres-
ponents, i una planta de generació d’aire meta-
nat. L’autorització oficial establia que la pro-
porció entre gas de craqueig i aire metanat seria 
del 60-40% respectivament. Finalment, la 
connexió de la xarxa local de Manresa a la xarxa 
general de gas natural es produí el 1988.

3.6. Manlleu

Empresa: A. Humbert, M. Petit  
i F. Benessat

Encesa: 1864 (?)

Habitants: 4.243 (1860)

Adquirida per Josep Mansana Dordan  
(c. 1888)

Alphonse Humbert i la introducció del gas  
a Manlleu

La informació que s’ha pogut aplegar respecte 
de la implantació i el desenvolupament de l’en-
llumenat de gas a Manlleu és molt escassa i 
deixa obertes moltes qüestions.

Comencem per recordar que la vila de Manlleu 
va ser, en el segle xix, protagonista molt desta-
cada del procés d’industrialització de Catalunya. 
L’eix d’aquest protagonisme va ser la indústria 
cotonera. El 1861, després de la primera gran 
onada industrial, Manlleu acreditava 41.876 pues 
de filar, la qual cosa la situava, amb Vilanova i 
Mataró, en el grup seguidor de l’aglomeració 
barcelonina, per damunt de ciutats de molta més 
població, com Manresa, Reus o Igualada. Es 
tractava, indubtablement, de la població catala-
na més industrialitzada en termes relatius, al-
menys pel que fa al tèxtil, ja que comptava tan 
sols amb 4.200 habitants. Aquesta expansió 
industrial s’havia bastit, des del primer moment, 
sobre les possibilitats que oferia l’energia hi-
dràulica del riu Ter, multiplicades després de la 
construcció del canal industrial, el 1848. No ens 
ha de sorprendre, doncs, que Manlleu veiés en 
el gas d’hulla una ocasió per consolidar el seu 
desenvolupament.
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Documents de diversa procedència assenyalen 
l’any 1864 com el d’entrada en funcionament del 
servei públic de gas a Manlleu.222 Els impulsors 
del projecte eren tres empresaris de característi-
ques bens diferents: Alphonse Humbert, M. Pe-
tit i Felip Benessat. Alphonse Humbert havia 
nascut a Besançon el 1821 i des de 1858, com a 
mínim, era a Catalunya treballant en el sector del 
gas. El mateix 1858 havia obtingut un privilegi 
(una patent) per a la fabricació de gas en base a 
les substàncies greixoses provinents del rentat de 
les llanes i havia creat una societat per fer-ne 
l’explotació en diverses ciutats dins i fora de 
Catalunya. En els anys següents participarà en 
la implantació del gas a Figueres i a Vic, a més de 
Manlleu. De Petit no en tenim informació fide-
digna, però sembla que es tractava d’un fabricant 
de teixits de cotó d’origen francès establert des 
de feia anys a Manlleu. Segurament, l’indret en 
què se situà la fàbrica de gas, a l’actual carrer de 
Sant Antoni, era adjacent a la seva fàbrica i, pos-
siblement, de la seva propietat. També és possible 
que les instal·lacions es fessin inicialment amb la 
finalitat d’il·luminar les naus de la fàbrica i que 
tan sols més tard se’n fes un ús públic i comer-
cial. Finalment, Felip Benessat i Bayés (1815-
1878) era un farmacèutic, químic, taxidermista i 
sacerdot català, conegut com “l’apotecari del 
Pou”, que va ser l’impulsor de la primera fàbrica 
de gas de Sabadell, inaugurada el 1852.

No tenim referències sobre el funcionament de 
la fàbrica ni sobre altres detalls de l’evolució  
de l’enllumenat de gas a Manlleu en els anys 

222 AHDP: llig. 177-2/49-50. Plec de condicions de  
la subhasta per a l’enllumenat públic, aprovat per la 
Diputació de Barcelona el 12 de febrer de 1864. In-
formació continguda a MANLLEU Boletín de la 
Delegación Local de Prensa y Propaganda, any VII, 
febrer de 1948, núm. XV. Una breu discussió sobre 
el tema a l’article “El gas en Manlleu”, en el mateix 
Boletín, primer d’agost de 1956.

immediatament posteriors a la seva instal·lació. 
Informacions ben fonamentades afirmen que 
cap al 1888 es va produir un canvi en la titula-
ritat de la fàbrica, que va passar a ser propietat 
de Josep Mansana Dordan. En aquells anys 
Mansana era l’administrador general de la So-
ciedad Catalana i havia anat adquirint pel seu 
compte en els anys anteriors diverses fàbriques 
de gas: Tortosa, el 1874; Manresa, el 1876, i 
Sabadell, el 1878. Mansana Dordan va morir el 
1892 i fou succeït pel seu fill Josep Mansana 
Terrés, tant al capdavant de Sociedad Catalana 
com en la propietat particular de les quatre fà-
briques esmentades.

En començar el segle xx, la nostra informació 
millora. El 1901 la producció de la fàbrica de 
Manlleu era de 58.000 m3, i se situava entre les 
menors de les fàbriques catalanes, només per 
damunt de les de l’Arboç, la Garriga i Vic. En 
termes relatius, el consum anual de Manlleu era 
de 10 m3 per habitant, una xifra també de les més 
baixes entre les poblacions que comptaven amb 
servei de gas.

En el cas de Manlleu, l’enllumenat elèctric es féu 
efectiu a finals de 1897 de la mà d’un grup d’in-
dustrials locals liderats per Josep Gorchs. El 
1927 la companyia va prendre el nom de Pro-
ducción y Suministro de Electricidad (PYSE-
SA). Aquesta empresa explotava diversos salts 
d’aigua sobre el Ter per abastir Manlleu i altres 
localitats properes. Tot sembla indicar que 
aquesta companyia es féu molt aviat amb el 
subministrament de l’enllumenat públic. Quan 
comencem a tenir-ne detall, a finals dels anys 
1920, hom comprova que la fàbrica de gas no 
feia el servei d’enllumenat públic.

Segons informacions diverses, la fàbrica fou 
notablement renovada i ampliada en els anys 
immediatament posteriors a la Primera Guerra 
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Mundial. La producció va augmentar de forma 
significativa: 148.000 m3 el 1928; 215.000 m3 el 
1931, i 247.000 m3 el 1935. En aquest darrer any, 
ja no es pot parlar d’un consum relativament 
baix: amb 35 m3 per habitant, Manlleu se situa-
va en la mateixa posició que Vilafranca, Iguala-
da o Girona, tot i que per sota de les poblacions 
de més tradició gasista, com Vilanova, Sabadell, 
Terrassa o Reus. Hi afegim que el nombre 
d’abonats era de 860.

El 1934 va morir Josep Mansana Terrés, propi-
etari de la fàbrica de gas. Els hereus van decidir 
que el patrimoni gasista de la família prengués 
la forma de societat anònima. Des del gener de 
1935 les fàbriques de Tortosa, Manresa i Manlleu 
quedaren integrades en la societat Gas Mansana, 
S.A.

Fàbrica de gas de Manlleu, 1926. Fons Biblioteca Municipal de Manlleu.

La crisi de la postguerra i el tancament  
de la fàbrica, 1937-1956

L’època de dificultats per a la fàbrica de gas de 
Manlleu va començar ja l’agost de 1939, quan 
una forta pedregada va malmetre el sostre del 
gasòmetre, que s’hagué de reconstruir. El 19 
d’agost de 1940 fou un aiguat el que va provocar 
la inundació de les zones del poble més prope-
res al riu, entre les quals hi havia la fàbrica de 
gas, amb els efectes consegüents.

El 1943, moment en què tornem a tenir-ne dades 
oficials, la fàbrica de Manlleu disposava de  
dos forns de foc directe amb una capacitat de 
2.000 m3 i de 12 retortes horitzontals. Aquestes 
instal·lacions, però, estaven gairebé del tot atu-
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rades per manca de combustible. Per mirar de 
fer front a aquesta situació, l’empresa Gas 
Mansana, S.A. va decidir arrendar la fàbrica de 
Manlleu, i també les que tenia a Manresa i a 
Tortosa, a la societat Carbones del Cadí, perta-
nyent al mateix grup familiar.223 Això va perme-
tre mantenir en funcionament la fàbrica per la 
via de destil·lar lignits. El mateix 1943 només es 
van destil·lar lignits i encara en una quantitat 
petita (686,5 t). La producció de gas fou de 
260.000 m3, però la qualitat estigué per sota dels 
estàndards acceptables.

L’arrendament de les instal·lacions es mantingué 
fins al 1945. L’exercici següent, Gas Mansana, 
S.A. torna a aparèixer com a empresa explota-
dora de la fàbrica de Manlleu. És molt probable 
que en aquells moments la fàbrica necessités una 
inversió considerable, ni que fos tan sols per 
continuar treballant amb perspectives de conti-
nuïtat. L’empresa devia pensar que l’esforç 
econòmic que caldria realitzar no es veuria 
compensat per la demanda potencial. La manca 
d’inversions abocava la fàbrica al seu tancament. 
I això és el que succeí el 1948, quan Gas Man-
sana, S.A. va interrompre la producció de gas a 
Manlleu i va vendre els terrenys en els quals 
s’assentava la fàbrica.

La suspensió del subministrament de gas devia 
suscitar una viva reacció. L’Ajuntament fran-
quista es veié obligat a “responder al clamor del 
vecindario y reanudar la tradición de ser Man-
lleu una de las primeras poblaciones de Cataluña 

223 Carbones del Cadí pertanyia a la família Giró i el seu 
representant legal era Ernest Giró Minguella. Pere 
Giró Minguella era el marit de Josepa Mansana 
Torres, filla única i hereva de Josep Mansana Terrés 
(mort el 1934). Pere era el gerent d’una altra empre-
sa de la família, Giró, S.A., que va avalar una opera-
ció d’arrendament idèntica que Carbones del Cadí 
formalitzà amb Gas Reusense.

que instalaron gas de alumbrado”. La decisió va 
ser la municipalització del servei i la construcció 
d’una nova fàbrica. El projecte estava ja definit 
el febrer de 1948 i l’emplaçament decidit: els 
terrenys que deixaria lliure l’escorxador de la 
ciutat, que havia de ser traslladat fora del nucli 
urbà.

La realització efectiva del que estava previst es 
demostrà molt més dificultosa del que es pen-
saven els responsables municipals, i els endar-
reriments s’acumularen any rere any. L’agost de 
1950 s’informava de la imminent inauguració 
del nou escorxador i del consegüent allibera-
ment del solar en què s’havia de construir la 
nova fàbrica; quatre anys més tard es parlava 
d’una “pronta realidad”. El fet és que no fou 
fins al 9 de juny de 1956, gairebé vuit anys des-
prés de la suspensió del servei, que aquest es va 
reprendre.224

L’efímer retorn del gas manufacturat  
a Manlleu: 1956-1973

La nova fàbrica estava situada al carrer Sant 
Ferran. Comptava amb un gasogen de gas d’ai-
gua, alimentat per carbó d’hulla i que podia 
fer-ne la gasificació completa. La capacitat de 
producció era de 2.000 m3 diaris, xifra que s’es-
timava suficient per a un consum que havia 
arribat a un màxim de 250.000 m3 l’any abans 
de la Guerra Civil. El gasòmetre era de cuba –un 
dels primers d’Espanya d’aquesta mena– i tenia 
una capacitat de 700 m3. La xarxa de distribució 
disposava de 3.700 m de canalització.

Pel que sembla, l’Ajuntament decidí que, mal-
grat detenir la propietat de les instal·lacions, 
convenia que la gestió de l’equipament fos duta 
a terme per un concessionari particular. L’adju-

224 Notícies obtingudes de la revista MANLLEU.
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dicació es féu a favor de Domingo Martí Camp-
many, un enginyer vinculat a la secció patronal 
del sindicat d’aigua, gas i electricitat. Anys més 
tard, Domingo Martí fou director general de la 
Compañía Española del Gas (CEGAS).

Aviat quedà clar que seria molt difícil que el 
consum de gas ciutat recuperés el nivell que 
havia assolit abans de la guerra. La nova fàbrica 
no passà de la meitat d’aquella xifra: estigué en 
una mitjana d’uns 120.000-130.000 m3 anuals. 
El mateix es pot dir pel que fa al nombre d’abo-
nats: els gairebé 900 dels primers anys 1940 
havien quedat reduïts a poc més de 400 el 1960. 
D’aquestes circumstàncies n’eren conscients els 
mateixos mitjans de premsa locals. Cap al 1963 
la revista Comarca publicava un article de co-
mentari sobre les característiques de la produc-
ció i el consum de gas a Manlleu en relació amb 
la resta de ciutats d’Espanya que disposaven 
d’aquest servei. Constatava que “tanto por  
la producción como en número de abonados, la 
fábrica de gas [de Manlleu] es la menor de entre 
las 41 fábricas existentes en España”. Sense es-
pecular sobre les raons d’aquesta debilitat, el 
redactor de la notícia no deixava de constatar 
que “a partir de 1955 comenzó la generalización 
del consumo de gas butano. El número de car-
gas fue el dicho año de 12.821 por 2.693.248 en 
1960”.225

Malgrat totes aquestes limitacions, la fàbrica es 
mantingué activa, segons les estadístiques ofi-
cials, fins als primers anys de la dècada de 1970. 
Sense fer canvis de fons en el seu procés de 
producció, sí que adoptà –en els darrers anys– la 
substitució del carbó d’hulla per productes 
derivats del petroli.

225 Comarca, Manlleu, 23-2-1963, “Gas”.

3.7. Vilafranca del Penedès

Primera empresa: Antonio Puig y Cía., 
1867

Encesa: maig de 1867

Habitants: 6.627 (estimat 1857 i 1877)

Fundadors: Antoni Puig i Rabassa, 
Antoni Sans i Gual

Empresa successora:

Josep Gatell i Soler

La primera iniciativa per a la instal·lació d’una 
fàbrica de gas fou d’Antoni Puig i Rabassa i 
Antoni Sans i Gual, veïns de Tarragona, que 
formaren la companyia Antonio Puig y Cía. 
l’any 1867.226 L’Ajuntament els autoritzà a esta-
blir una fàbrica de gas i a canalitzar els carrers 
l’agost de 1866.

L’enllumenat públic constava de 125 llums situ-
ats a les parets de les cases. L’Ajuntament, com 
tants d’altres, no va fer front al pagament del 
consum del gas, ascendint el deute el març de 
1870 a 1.468 escuts (3.670 ptes.), equivalent a 
dotze mesos de subministrament. L’enllumenat 
públic era important per a la fàbrica, ja que  
la mitjana de producció diària el 1873 era de  
200 m3 i l’enllumenat públic consumia entre 75  
i 100 m3.227 El preu del gas per als particulars era 
de 0,50 ptes./m3 més 0,25 ptes./mes per drets 
d’aixeta. Els tenidors de les obligacions tenien un 
descompte del 50% en el preu del gas, igualant 
el preu que pagava l’Ajuntament, a 0,25 ptes./m3.

226 Es van emetre obligacions de 50 escuts (125 ptes.) 
cadascuna.

227 Alayo (2000c).
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El 1871 Antoni Sans es retirà del negoci i en va 
adquirir la seva part Antoni Puig, que tres anys 
més tard traspassà l’empresa a Josep Gatell i 
Soler, que n’era el director.

El primer contracte per a l’enllumenat públic 
finalitzava el 1873 i l’Ajuntament proposà una 
renovació per deu anys mantenint el preu i el 
nombre de fanals. L’empresa, però, volia un 
contracte de trenta anys i això féu que es pror-
rogués el contracte per tres anys. Després 
d’aquest període, l’Ajuntament va voler reduir 
el nombre de fanals a 65 durant dos anys per tal 
de rebaixar la factura de l’enllumenat. Aquest 
fet suposava un greuge important per a l’empre-
sa, que veia com alhora augmentaven els costos 
a causa de l’augment del preu del carbó.

El novembre de 1878 se signà el nou contracte, 
en què l’empresa es comprometia a il·luminar 
els 132 fanals existents i els que s’instal·lessin en 
el temps que estaria en vigor el present conve-
ni.228 Els fanals havien d’estar encesos tres quarts 
d’hora després de la posta del sol, i es comen-
çarien a apagar a les 23,15 d’octubre a març, i a 
les 24,15 els altres mesos. Els dies que el vent 
apagués els fanals, l’empresa hauria de tornar-los 
a encendre. Els fanals no s’encendrien els vuit 
dies de lluna de cada mes, mentre que se n’en-
cendrien la meitat els dos dies anteriors i poste-
riors als de lluna.

El preu de l’enllumenat públic era de 0,32 ptes./
m3 i el preu màxim que l’empresa podia cobrar 
als particulars era de 0,40 ptes./m3, però en cas 
que una tercera part dels 140 abonats que tenia 
la fàbrica deixessin d’utilitzar l’enllumenat per 
gas, l’empresa tenia llibertat per augmentar el 
preu.

228 ACVOC-AHT: 3.4, Gas, plec de condicions per a 
l’enllumenat gas a d’altres ciutats (2/84-85).

La formació de La Constancia i l’esclat  
de competencia

Segona empresa: La Constancia

Encesa: 8 de desembre de 1885

Habitants: 8.344 (1887)

Fundador: Pau Galofré i Mauri

Empreses successores:

Arturo Galofré y Cía., 1899

Viuda de Arturo Galofré, 1905

Gas de Vilafranca del Panadés, S.A.,  
30 de novembre de 1907

Vilafranca de Gas, S.A., 2 d’agost  
de 1919

Vilafranca es convertí en el 1885 en una de les 
poques viles amb dues fàbriques de gas. És 
sorprenent la presència de dues empreses en una 
població relativament petita si tenim en comp-
te que les ciutats que comptaren amb dues 
empreses foren Barcelona, Tarragona i Sabadell. 
No només aquest factor diferencia Vilafranca 
sinó també el fet que les empreses competiren 
durant més d’una dècada.

Des de 1883 es començà a parlar de la construc-
ció d’una nova fàbrica i un parell d’anys més 
tard se’n començà la construcció. El seu empre-
nedor fou Pau Galofré i Mauri que creà l’em-
presa anomenada La Constancia. La maquinària 
era de fabricació anglesa, de Gilbon & Dudley, 
i foren els operaris de la casa anglesa els qui la 
construïren. La capacitat productiva era de 
1.500 m3 diaris, que era el doble de la demanda 
de Vilafranca.
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La competència entre les dues empreses va fer 
que hi hagués una disminució del preu, que el 
1887 era de 0,25 ptes./m3. Malgrat que el poder 
calorífic del gas produït per la nova empresa era 
més alt, no sembla que els vilafranquins optessin 
massivament per la nova empresa, ja que eren 
pocs els qui cuinaven amb gas i el poder calorí-
fic afectava poc la il·luminació.

La subhasta per a l’enllumenat públic realitzada 
el 1888 quedà deserta. En una segona convoca-
tòria s’hi presentaren les dues fàbriques. Gatell 
oferí el gas a 0,15 ptes./m3 i Galofré presentà un 
paper en blanc. L’enllumenat augmentà fins als 
215 fanals, 147 del servei general i 68 de fanals 
guia que s’apagaven més tard.

A la subhasta de l’agost de 1898 tampoc no s’hi 
presentà ningú i Gatell continuà el subminis-
trament però amb un augment del preu fins a 
0,25 ptes./m3. El preu del gas de les dues fàbri-
ques augmentà fins a les 0,30 ptes./m3 a causa 
de l’increment del preu del carbó.

El dia 1 d’octubre de 1898 la fàbrica de Gatell 
passà a mans d’Artur Galofré, de manera que la 
ciutat passà a tenir una única fàbrica de gas. La 

competència entre les dues empreses havia por-
tat a un elevat consum de gas a la vila. El 1901 
la producció de gas fou de 346.750 m3, essent el 
consum per habitant de 44,7 m3, el tercer més 
alt de Catalunya, darrere Sabadell i Barcelona. 
La producció anà en augment, arribant als 
474.500 m3 el 1905.

Gas i electricitat integrades  
en una empresa

L’arribada de l’electricitat a la ciutat vingué de 
la mà de les empreses gasistes. A mitjans de 1896 
Arturo Galofré y Cía. demanà a l’Ajuntament 
el permís per a l’enllumenat elèctric i dos mesos 
més tard ho féu Josep Gatell. Cap dels dos, però, 
inicià els treballs, probablement a causa de la 
crisi econòmica que patia la vila. El juny de 1898 
un enginyer de Barcelona demanà el correspo-
nent permís a l’Ajuntament per instal·lar una 
central elèctrica i li fou denegat. Aquest fet 
impulsà Galofré a instal·lar motors de gas per a 
la generació d’electricitat a la mateixa fàbrica de 
gas. Els treballs no s’acabaren fins al 1900. El 
1901 la fàbrica produïa 10 kWh diaris, essent el 
preu de venda als particulars d’1 pta./kWh.

No sembla que la producció d’electricitat fos el 
principal objectiu d’Artur Galofré, ja que la 
lentitud en l’expansió del servei elèctric va im-
pulsar la constitució, el 1901, d’una empresa 
dedicada exclusivament a la producció d’elec-
tricitat: la Electra Vilafranquesa. L’elèctrica 
també generava l’electricitat amb motors de gas 
que fabricava a la seva central.

A finals de 1906 finalitzava el contracte per al 
subministrament de l’enllumenat públic i, mal-
grat que Electra Vilafranquesa oferí l’enllumenat 
elèctric, l’Ajuntament decidí prorrogar el con-
tracte amb Galofré. L’empresa de Galofré, que 
havia esdevingut Viuda de Arturo Galofré, 

Motor a gas construït per Crossley Brothers, usat per 
fer funcionar un compressor en les instal.lacions de gas 

del subsòl de la Plaça Espanya de Barcelona, s.d. 
Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa.
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desaparegué amb la creació de Gas de Vilafran-
ca del Panadés, S.A. el 30 de novembre de 1907. 
La nova societat tenia un capital de 325.000 ptes., 
distribuït en 650 accions de 500 ptes. cadascu- 
na. El seu consell d’administració el compo- 
nien: Joan Baptista Borés i Sagués, president i 
gerent, i Domènec Calsamiglia i Vilanova i Lleó 
Aulí i Francàs com a vocals. La creació de la 
nova empresa obeí a una consolidació del deu-
te contret per Mercè Auger, la vídua de Galofré, 
amb Joan Borés per poder dur a terme les in-
versions a la fàbrica.

El 1910 i el 1915 l’empresa amplià la capacitat 
de la seva central elèctrica instal·lant un motor 
de 31 CV i un de 15 CV, respectivament. El 
poder de mercat de la companyia en el sector 
elèctric era reduït, ja que la major part del mer-
cat estava en mans d’Electra Vilafranquesa, que 
fou adquirida per Barcelona Traction, Light and 
Power el 1911. Entre 1912 i 1913 Riegos y Fuer-
zas del Ebro adquirí la totalitat de les accions 
d’Electra, alhora que construí una xarxa de 
mitjana tensió que provocà el debilitament de-
finitiu del negoci elèctric de Gas de Vilafranca 
Panadés, S.A.

El negoci del gas tampoc no gaudia de bona 
salut a causa de l’encariment del preu del carbó 
arran de la Primera Guerra Mundial. La fàbrica 
va deixar de funcionar el març de 1918.229 La 
pèrdua de la concessió de l’enllumenat públic el 
1919 fou la gota que portà els propietaris a de-
sistir del negoci, aturant el subministrament a 
finals de març. La central elèctrica fou desman-
tellada i la fàbrica de gas fou venuda el maig a 
un grup d’empresaris vilafranquins.

229 AHFGNF: Libro de Actas de la Junta General de 
Accionistas de la Compañía Vilafranquesa de Gas 
S.A., sessió 6-11-1919.

Vilafranquesa de Gas, S.A.

Els empresaris fundaren Vilafranquesa de Gas, 
S.A., constituïda el 2 d’agost de 1919 amb un 
capital de 200.000 ptes. repartit en 800 accions.230 
El consell d’administració estava format per 
Joan Hill i Ferret, que n’era el president, Jaume 
Puig i Ventura, el vicepresident, mentre que 
Francesc Campllonch i Romeu i Ramon Tomàs 
i Estadella n’eren els vocals. Ells hi aportaren 
els edificis, les instal·lacions i les canalitzacions 
de la fàbrica que havien adquirit uns mesos 
abans. Cadascú havia subscrit 170 accions, i la 
resta de les accions estaven repartides entre set 
accionistes més.

La producció es reprengué a mitjans de desem-
bre; els vilafranquins havien estat gairebé nou 
mesos sense gas. Les conseqüències de la Pri-
mera Guerra Mundial i la competència de 
l’electricitat feren que la producció de gas ja no 
es tornés a recuperar. La producció de 1928 fou 
de 297.400 m3, un 37% inferior a la del 1905, 
darrer any del qual tenim dades. El consum per 
habitant era de 30,3 m3, més de 14 m3 inferior al 
consum dels vilafranquins a començaments del 
segle xx. La producció va créixer moderadament 
en els anys anteriors a la Guerra Civil, arribant 
el 1934 als 375.200 m3 per caure lleugerament 
un any després. El consum per habitant el 1935 
fou de 35,9 m3, per sota de la mitjana catalana i 
inferior al que tenia Vilafranca el 1901.

La fàbrica fou col·lectivitzada durant la Guerra 
Civil i el març de 1939 la fàbrica tornà a mans 
dels seus propietaris. Per al consell d’adminis-
tració aquesta no era la fi dels problemes, sinó 
l’inici d’aquests. En els primers anys tingueren 
greus problemes per aconseguir carbó, que 
pagaven a preus molts elevats; el 1941 les difi-

230 Gas Penedès (1994), p. 22.
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cultats de subministrament esdevingueren in-
superables, fins i tot l’abastiment de llenya era 
difícil, i al maig s’aturà la producció. Malgrat les 
promeses de subministrament de carbó per part 
de la Comisión Reguladora de Combustibles, 
aquest no arribà i la producció no es tornà a 
restablir fins al febrer de 1942, utilitzant com a 
combustibles llenya, brisa i hulla. Les dificultats 
compartides de les fàbriques de gas de petites 
dimensions van estimular la cooperació entre 
elles, per anar unides davant l’Administració 
estatal. En fou també un exemple que durant la 
dècada dels anys quaranta es feren diverses re-
formes amb l’ajut i l’assessorament de Domin-
go Martí, de la fàbrica de Manresa de Gas 
Mansana, S.A. Malgrat les dificultats esmenta-
des, la fàbrica és una de les poques de Catalunya 
que el 1943 produí més que abans de la Guerra 
Civil. Cinc anys més tard la producció havia 
tornat a augmentar, tot arribant als 736.600 m3.

La situació començà a millorar l’any 1950, quan 
l’empresa tingué un petit benefici provinent del 
lloguer i la posterior venda de vagons i no pas 
de la seva activitat econòmica. Els ingressos 
provinents de la venda de gas i dels subproduc-
tes, coc i quitrà, eren menors que el cost de les 
matèries primeres.231 En el període comprès 
entre 1948 i 1956 la producció oscil·là entre els 
770.000 i els 860.000 m3. El consum per habitant 
el 1950 fou de 72,1 m3, el segon més alt de Ca-
talunya, rere Barcelona.

En el 1956 l’empresa compra la fàbrica de gas 
de Sant Feliu de Guíxols. A partir de 1960 l’em-
presa compatibilitzarà el negoci de la producció 
i distribució de gas amb el de distribuïdor de gas 
butà i propà a la zona de Vilafranca. La produc-

231 AHFGNF: Libro de Actas del Consejo de Adminis-
tración de la Compañía Vilafranquesa de Gas S.A., 
sessions 16-5-1951 i 2-7-1951.

ció de gas continuà creixent, situant-se en 
1.100.000 m3 en el primer lustre dels anys sei-
xanta. El 1963 el consum per habitant assolí els 
78,6 m3, només per darrere del de Barcelona.

El 1965 l’empresa adquirí la maquinària de la 
casa francesa GEGI per produir gas basat en el 
craqueig de naftes. La demanda experimentà un 
considerable augment, al qual l’empresa respon-
gué amb la construcció d’un nou gasòmetre de 
2.000 m3 i una segona línia de craqueig el 1968. 
La producció s’havia gairebé doblat, assolint els 
2.046.000 m3 el 1969. El consum per habitant 
era de 116,6 m3, el tercer en importància darre-
re Barcelona i Vilanova.

A començaments dels anys setanta la gerència 
de Butano, S.A. pressionà per aconseguir una 
fusió dels dos distribuïdors de butà a Vilafranca, 
és a dir, Viuda de A. Bolet i Vilafranquesa de 
Gas, S.A. El resultat fou l’empresa Butano Pe-
nedés, S.A., en la qual Vilafranquesa de Gas, 
S.A. participava en un 40%. D’aquesta manera 
l’empresa tornava a dedicar-se exclusivament a 
la seva activitat inicial.

L’empresa es trobà en una situació de crisi el 
març de 1973, quan dimitiren el president, el 
vicepresident i el secretari. La raó eren les desa-
vinences sobre l’estratègia de futur de l’empre-
sa. D’una banda, els accidents en la distribució 
del gas natural del febrer a Barcelona havien fet 
que les autoritats es plantegessin un enduriment 
de la reglamentació que afectaria totes les em-
preses distribuïdores de gas canalitzat. De l’altra, 
l’augment de la demanda no podria ser satisfet, 
per la impossibilitat d’ampliar les instal·lacions 
a l’emplaçament de la fàbrica.

L’abril de 1977 Catalana de Gas adquirí el 25% 
del capital de Vilafranquesa de Gas, S.A. El 1981 
s’inauguraren les noves instal·lacions de pro-
ducció d’aire metanat i s’iniciaren les primeres 

Industria del gas a Catalunya.indd   120 26/4/17   16:42



3. Demarcació de Barcelona (2). Les fàbriques independents

–121–

xarxes de gas natural. El juny de 1985 quedaven 
fora de servei les instal·lacions de craqueig de 
naftes i tres anys més tard Catalana de Gas es 
feia amb la totalitat del capital, canviant la de-
nominació de l’empresa a Gas Penedès, S.A. el 
juny de 1989.

3.8. Vic

Empresa: Alphonse Humbert Belen

Encesa: 1872

Habitants: 12.478 (1877)

Instal·lacions venudes el 1873 a 
Camprodon, Parés y Cía.

Antecedents: quinze anys de fracassos, 
1857-1872

El cas de la fàbrica de gas de Vic exemplifica 
potser més que cap altre les dificultats amb què 
va topar l’expansió de la indústria gasista a 
Catalunya. Més de quinze anys van transcórrer 
entre les primeres iniciatives i l’engegada final 
de les instal·lacions. En aquest llarg període 
l’Ajuntament de la ciutat no va defallir a la re-
cerca d’una solució que permetés disposar 
d’aquest servei públic a la ciutat. Però la ciutat 
no era una societat industrial i, per tant, hi 
mancaven els demandants més massius i regu-
lars, una peça essencial per arribar a rendibilitzar 
les inversions.

La primera notícia que tenim registrada se situa 
el desembre de 1856, quan l’Ajuntament aprova 
una Memoria acerca del establecimiento del 
alumbrado por medio del gas en la Ciudad de 
Vic, que detalla la configuració que hauria de 
tenir el nou servei i els seus avantatges. La major 

eficiència de la llum de gas permetria reduir el 
nombre de punts de llum al carrer dels 260 que 
llavors funcionaven amb oli fins a 200, tot i 
millorar la intensitat lumínica; els 140 punts de 
l’escola municipal de dibuix podrien passar  
a 105, mentre que es mantindrien els existents a 
l’edifici de l’Ajuntament. En conjunt, hi hauria 
321 punts de llum, que comportarien en total 
unes 300.000 hores anuals de servei. Tot i que 
no s’arribà a quantificar l’estalvi que es podria 
aconseguir, sí que es fa èmfasi en el fet que, 
mentre que l’oli s’ha de portar de l’Empordà o 
de l’Urgell a lloms d’ase, el carbó es podia por-
tar de les explotacions veïnes de Surroca i 
Ogassa.

Finalment, la Memoria dibuixa una perspectiva 
entusiasta de l’evolució econòmica de la ciutat, 
que havia de comportar una elevada demanda 
del nou enllumenat per part d’empreses i par-
ticu lars. La ciutat de Vic estava “verificando una 
revolución [...] pasando a la categoría de indus-
trial...”. S’esperava la instal·lació de noves fàbri-
ques i hi havia, és clar, l’Hospital, la Casa de 
Caritat, la Misericòrdia i diversos convents i 
col·legis, a més d’hostals i fondes. Hom podia 
preveure que l’enllumenat particular “será triple 
del público cuando menos”.232

Es tractava, òbviament, d’engrescar a qui ho 
llegís a presentar-se a la subhasta. Aquesta tingué 
lloc el primer de febrer de 1857 amb dues pro-
postes sobre la taula: una sotasignada per An-
toni Humbert i Riera i l’altra per Antoine-
François Caffe. Ambdós eren ben coneguts en 
el sector i competien de manera directa en di-
verses subhastes. En el mateix moment en què 
s’enfrontaven a Vic, ho feien també a Tarragona, 
mentre que Caffe era en aquells moments titular 
del servei a la ciutat de Girona. L’Ajuntament 

232 ACOS-AMV: Gas, “Memoria...”, 1856.
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vigatà decidí fer confiança a Humbert, a qui fou 
atorgada la concessió.

Ben aviat se n’hagué de penedir. Primerament 
sorgí una discussió sobre les canonades de fang 
que el concessionari començà a instal·lar. Davant 
les protestes del Consistori, al·legà que en el 
contracte no s’especificava el tipus de canonada 
a instal·lar i que altres ciutats empraven el mateix 
sistema. Poc més tard començà a fer-se evident 
que el ritme de les obres no s’adeia amb els 
terminis establerts. El titular de la concessió no 
hi era present i els diners necessaris no arribaven. 
Després de requeriments diversos en ambdós 
sentits, l’Ajuntament decidí revocar la conces-
sió, una resolució confirmada el gener de 1858 
per les autoritats provincials.

Aquest primer fiasco anà seguit d’altres. L’Ajun-
tament osonenc es prengué un temps abans de 
fer un nou intent. El febrer de 1859 el Consis-
tori va rebre una oferta de la casa Humbert y 
Cía., de Barcelona, i –pel que sembla– no rela-
cionada amb el concessionari anterior. Aquesta 
estava comandada per Alphonse Humbert 
 Belen, un ciutadà francès, natural de Besançon, 
que l’any precedent havia patentat un procedi-
ment anomenat “Aplicación de las sustancias 
grasas extraídas de la lana, a la producción de 
gas de alumbrado”.233

Els responsables de l’Ajuntament van voler 
informar-se de l’experiència de la casa Humbert 
en altres poblacions. El resultat de la consulta 
va ser poc convincent. Mentre que l’Ajuntament 
de Girona assegurava que només havia autorit-
zat l’empresa a fer algunes proves sense com-
promís, el de Manresa afirmava que, tips d’in-
compliments, havien decidit fer la fàbrica pel 
seu compte mitjançant una subscripció popular.

233 Oficina Española de Patentes y Marcas. Archivo 
Histórico. Privilegios, núm. 1.690.

Finalment, l’Ajuntament de Vic, a la vista que 
altres empreses (la Societat Catalana General de 
Crèdit i la Compañía General de Crédito en 
España) s’havien interessat pel negoci, va deci-
dir convocar una altra subhasta, que es realitzà 
el maig de 1860. Cap dels licitadors previstos 
s’hi va presentar. Sí que ho feren dos proponents 
desconeguts: un de caràcter anònim que reunia 
els requeriments mínims i un segon, Baltasar 
Cardona, que fou cridat per la comissió per 
mirar d’acostar posicions, sense èxit.

Així les coses, l’Ajuntament de Vic ho intentà 
per tercera vegada, aquest cop amb les condi-
cions modificades per mirar d’atraure els inver-
sors. La carta tramesa als possibles interessats 
ja deixa veure el desànim del Consistori en 
aquest tema:

“...ruego a V.S. encarecidamente que dignándo-
se tomar en consideración las circunstancias es-
peciales en que se encuentra esta ciudad por las 
que no puede tal vez exigirse ni pretenderse toda 
la ventaja que otras de mayor riqueza reportan 
[...] se servirá aprobarlas como un todo...”.

“Si desgraciadamente fracasara ahora, como ya 
fracasó en otra ocasión, la realización de este 
proyecto, retraídos los ánimos de los más em-
prendedores, con esta nueva ilusión, es casi se-
guro que pasarían muchos años sin que se inten-
te ni consiga esta obra de interés y conveniencia 
local”.234

Era una premonició que, malauradament, va 
veure’s confirmada per la realitat. La tercera 
subhasta tingué lloc el juny de 1860 i només s’hi 
presentà un plec signat per Baltasar Cardona, el 
proponent refusat feia uns mesos, en represen-
tació de la societat Cardona y Cía. La concessió 

234 ACOS-AMV: Gas, expedient subhasta gas, 1856-
1857.
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li fou atorgada, no sense la disconformitat 
d’alguns regidors, però no arribà a fer-se efec-
tiva. Aquest cop foren les desavinences entre els 
socis de l’empresa les que van propiciar un 
primer retard en la signatura. Finalment es 
constituí una nova societat, Forcada y Cía., que 
se subrogà els drets i les obligacions de l’ante-
rior. Pocs mesos després, però, aquesta nova 
societat demanà rescindir el contracte, amb la 
consegüent pèrdua del dipòsit. Era el desembre 
de 1860. Havien passat quatre anys des de les 
primeres gestions i no s’havia avançat gens.

Tal i com havia pronosticat la mateixa corporació, 
el darrer fracàs va obrir un període de dubtes, 
agreujats per les dificultats que patia la construc-
ció del ferrocarril de Granollers a Sant Joan de 
les Abadesses, que havia de connectar Vic a la 
xarxa ferroviària espanyola. Segons un informe 
del mateix Ajuntament, “estando próxima a re-
solverse235 la prolongación del ferro-carril de 
Granollers a S. Juan de las Abadesas pasando por 
Vich, está ahora esta Ciudad en un estado de 
crisis tal que si no se efectúa esta vía férrea, inú-
til es pensar en iluminarla por medio del gas, al 
paso que si se verifica, como esperamos, fácil será 
entonces, y muy fácil el establecimiento de una 
mejora de la que disfrutan ya casi todas las po-
blaciones de la categoría de la nuestra”.

Recordem, en aquest punt, que el primer con-
cessionari de la línia ferroviària va haver d’aban-
donar-la el març de 1859, obrint pas a una en-
cesa i llarguíssima polèmica al Congrés dels 
Diputats sobre l’oportunitat i les condicions 
d’una nova subhasta. Finalment aquesta va tenir 
lloc el febrer de 1863, però no significà la fi dels 
entrebancs. Pocs mesos després d’iniciades les 
obres l’empresa concessionària començà a ex-
perimentar problemes financers i va haver 

235 En el sentit de donar per caducada la concessió.

d’abandonar-les. Seguiren més debats parlamen-
taris i noves subhastes. El tren no arribà a la 
capital osonenca fins al 8 de juliol de 1875.236

El paral·lelisme amb el servei de gas fou molt 
estret. Algunes propostes presentades el 1861 i 
el 1868 no van prosperar per diverses raons. 
Finalment, el 1872, a la vista de l’interès expres-
sat per diverses empreses a oferir el servei, 
s’organitzà una nova subhasta, però a l’hora de 
la veritat no se’n va presentar cap. En aquesta 
ocasió, però, un cop acabat el concurs, aparegué 
de nou Alphonse Humbert, l’empresari francès 
que ja s’havia interessat per la contracta el 1859, 
que es va mostrar disposat a fer efectiu el servei, 
però en base a les seves pròpies condicions. 
Humbert era titular del servei de gas de Manlleu 
(inaugurat el 1864) i havia arribat a un acord 
amb els darrers concessionaris del servei a Vic 
per mirar d’aprofitar les instal·lacions ja cons-
truïdes. En el seu escrit indicava que algunes de 
les condicions incloses en el plec de la subhasta 
eren molt inconvenients per a les empreses ga-
sistes, i era això el que explicava que ell mateix 
no s’hi hagués presentat. Per mirar de trobar 
una solució va lliurar a l’Ajuntament una nova 
proposta per a la seva discussió.

La precària implantació del servei de gas  
a Vic, 1872-1896

Les principals diferències entre la proposta que 
Humbert deixà sobre la taula del Consistori i 
les bases de la subhasta fracassada tenien a veu-
re amb les garanties que el concessionari oferia 
a l’Ajuntament. En les noves condicions no hi 
hauria fiança, ni prèvia ni definitiva; les penalit-
zacions per deficiències del servei es mantenien, 
però amb més limitacions; i s’eliminava l’obli-

236 Pascual (1999), p. 296-308 i 375-379.
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gació per part de l’empresa d’allargar la xarxa al 
ritme que ho fes l’àrea urbanitzada. Finalment, 
quedaven establertes amb tot detall les conse-
qüències de l’impagament del servei per part de 
l’Ajuntament.

L’Ajuntament acceptà amb pocs retocs les con-
dicions proposades per Humbert i el contracte 
se signà el 2 de juliol de 1872. El preu quedà 
establert en 2,9 cèntims de pesseta per hora i 
cremador per a l’enllumenat públic i en 62,5 cèn-
tims el metre cúbic de gas per als particulars. 
S’allunyaven prou dels oferts en la darrera oca-
sió per altres postulants (Antonio Sánchez, pocs 
mesos abans, havia proposat 5,5 cèntims per 
hora i cremador en l’enllumenat públic i 50 cèn-
tims el metre cúbic per als particulars; el preu 
bàsic de Sociedad Catalana per a particulars era 
de 30 cèntims el metre cúbic).

Les dimensions del servei eren molt similars a les 
establertes en la memòria de 1856: 200 fanals; 116 
punts de llum a l’escola de dibuix i 16 més a la 
casa consistorial. Tot plegat, l’Ajuntament esti-
mava un cost anual proper a les 11.000 pessetes.

Poc després d’entrar en funcionament, la marxa 
de l’empresa es veié afectada per la guerra civil 
que afectava el país. La fàbrica era extramurs de 
la vila i es veia amenaçada pels escamots carlins. 
El març de 1873, Humbert demanava vehement-
ment a l’Ajuntament que “practique con toda 
la premura que la gravedad del caso requiere, lo 
necesario para que la fábrica de gas no continúe 
más tiempo abandonada a su suerte fuera del 
recinto de esta Ciudad”. Fos per aquesta raó o 
per una altra, el fet és pocs dies després de tra-
metre aquest escrit, Humbert decidí traspassar 
la propietat de la fàbrica i la concessió del servei 
de gas a Josep Camprodon i Manuel Parés. 
L’Ajuntament acceptà el traspàs i ratificà la 
concessió als nous titulars el setembre següent.

La nova companyia aviat entrà en conflicte amb 
l’Ajuntament. La raó fou la qualitat del servei, 
que el Consistori jutjava molt inferior a l’esta-
blert en el contracte. Després de reiterades 
queixes i multes, la Corporació decidí explorar 
la via judicial. L’estiu de 1875 encarregà a un 
lletrat l’emissió d’un dictamen, que li fou lliurat 
el mes d’agost. En l’escrit s’enumeraven tots els 
incompliments denunciats per l’Ajuntament, 
des del retard en l’encesa dels fanals fins a la 
interrupció del servei i, especialment, la mala 
qualitat de la il·luminació: “la luz es escasísima 
y pequeña en su llama, rojiza en su color, fluc-
tuante... en la combustión, produciendo en 
cambio mucho humo y mal olor”.237 El dictamen 
concloïa afirmant el dret del Consistori a res-
cindir el contracte i carregar a l’empresa gasista 
les despeses corresponents.

El ple de l’Ajuntament acordà fer efectiu el 
pertinent requeriment a l’empresa notificant-li 
la decisió. L’empresari va respondre fent constar 
que entenia que l’Ajuntament no podia adoptar 
una decisió unilateral i que, en tot cas, l’execució 
del contracte pertocava a un jutge. Aquest pri-
mer xoc va anar seguit d’alguna mena d’acord 
que comportava la intervenció de dos pèrits 
independents per aclarir la qüestió. Les proves 
realitzades van demostrar que el problema no 
provenia ni de les instal·lacions ni dels materials 
emprats, sinó de l’escassa preparació dels em-
pleats de la companyia, poc coneixedors de la 
tècnica de producció de gas.

Uns anys més tard, el 1885, l’empresa, en la 
persona de Josep Camprodon, demanà a l’Ajun-
tament la modificació del contracte que lligava 
ambdues parts. La raó principal era la conve-

237 ACOS-AMV: Gas, discussió Ajuntament Empresa 
1873-1875.
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niència d’abastir un nou tipus de demanda, la 
generada pels motors de gas. Els primers 
d’aquests motors van arribar a Catalunya a 
mitjans dels anys 1870. Van tenir un èxit fulgu-
rant i almenys des de 1878 es fabricaven ja a 
Catalunya. El seu correcte funcionament reque-
ria una pressió del gas superior a la que s’apli-
cava als consumidors domèstics i era per aques-
ta raó que Camprodon considerava necessària 
una revisió de diversos punts del contracte. Per 
endolcir l’aprovació dels canvis per part de 
l’Ajuntament, la demanda de reforma anà acom-
panyada d’una oferta de disminució dels preus 
pagats pel Consistori per l’enllumenat públic. 
En un segon punt, l’empresari es queixava dels 
retards de l’Ajuntament en el pagament de les 
factures i demanava un pla d’amortització del 
deute. En aquells moment l’import pendent era 
proper a les 10.000 ptes., mil més si s’hi afegien 
els interessos acreditats.

El nou pacte, convenient per a tothom, se signà 
el maig del mateix 1885. Els articles modificats 
alteraven el sistema de tarificació. L’enllumenat 
públic es pagaria des d’aleshores a un tant alçat 
que s’incrementava amb cada nou fanal que es 
volgués incorporar. Segons alguns regidors,  
aquesta fórmula suposava un estalvi de 5.000 ptes.  
per a l’Ajuntament. El preu per als particu lars 
quedava fixat en 0,43 ptes. per m3, però queda-
va establerta una rebaixa addicional quan s’ar-
ribés als 300 abonats particulars. Es van modi-
ficar també els articles referents a les condicions 
de la distribució per tal de fer possible l’aug- 
ment de la pressió fins als 15 mil·límetres que 
necessitaven els nous motors.

L’optimisme que traspuava aquesta operació 
aviat es va enrarir. En els primers anys 1890 va 
començar, a Catalunya com arreu, una intensa 
campanya per a la introducció de l’electricitat 
en l’enllumenat públic i privat.

L’electricitat desplaça el gas, 1897-1905

Els primers projectes d’electrificació van arribar 
a l’Ajuntament de Vic a començaments de la 
dècada.238 La majoria plantejaven l’aprofitament 
del riu Ter en algun punt proper a la ciutat. El 
Consistori mostrà des del primer moment el seu 
interès pel nou sistema d’enllumenat, especial-
ment tenint en compte que el primer de juliol de 
1897 vencia la concessió de l’enllumenat per gas 
atorgada el 1872 per vint-i-cinc anys. En conse-
qüència, l’Ajuntament de Vic convocà la perti-
nent subhasta, resolta l’agost de 1896 en favor 
de Jaume Hiern, de Barcelona. Aviat es veié que 
el concessionari no tenia un especial interès a 
iniciar els treballs d’instal·lació. El maig de 1897, 
quan aquests no havien començat, Hiern cedí la 
concessió a l’empresa Compañía General de 
Electricidad, que es comprometé a posar en 
marxa l’enllumenat elèctric en el mateix moment 
en què s’apagués definitivament el de gas. Sem-

238 Sobre la implantació de l’enllumenat elèctric a Vic, 
vegeu Alayo (2007), p. 189-195.

Escalfador d’aigua. Model Bel-Air nº 2, fabricat per 
Verdaguer, Barcelona, c. 1930. Museu del Gas de la 

Fundació Gas Natural Fenosa.
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blava que la ciutat acabaria a les fosques, però 
finalment la nova empresa complí el seu com-
promís i el primer de juliol s’inaugurà l’enllu-
menat elèctric, bé que fos amb una instal·lació 
provisional. L’electricitat es generava a la ma teixa 
fàbrica de gas i utilitzant motors de gas com a 
força motriu. El servei fou encara precari fins 
que a començaments de 1898 entrà en ple fun-
cionament la nova central elèctrica i quedaren 
resolts els problemes de la xarxa.

L’empresa del gas no va fer oposició real als 
designis de l’Ajuntament. El juny de 1897, a la 
vista de la voluntat del nou concessionari de 
l’enllumenat elèctric de tirar endavant amb les 
instal·lacions, va fer arribar al Consistori una 
sol·licitud perquè s’apliqués el punt quart del 
contracte signat el 1872, segons el qual en cas 
d’adjudicació del servei d’enllumenat públic a 
una altra empresa, aquesta s’havia de fer càrrec 
de tot el material afecte al servei al cost que 
establissin tres pèrits experts en la matèria. 
L’Ajuntament expressà els seus dubtes que la 
clàusula fos d’aplicació al cas, però finalment 
s’arribà a una entesa segons la qual la Compañía 
General de Electricidad va adquirir la fàbrica de 
gas i les instal·lacions de distribució.

Sota la nova propietat, la fàbrica de gas fou re-
novada i fins i tot es mantingué el subministra-
ment en algunes zones de la ciutat, bé que amb 
una clara tendència a recular enfront de l’elec-
tricitat. De fet, en començar el segle xx la funció 
gairebé única de la fàbrica de gas era alimentar 
els generadors de la fàbrica d’electricitat annexa.  
L’estadística oficial de 1901 atribueix a la fàbrica 
de gas de Vic una producció anual de 36.000 m3,  
que només quedava per sobre de la corresponent 
a l’Arboç. Vic tenia en aquells moments una 
població de 12.000 habitants, similar a la que 
presentaven Figueres, Sant Feliu de Guíxols, 
Valls o Igualada, que acreditaven un consum 

anual de gas d’entre 140.000 i 300.000 m3, per 
no parlar de Vilanova, que, amb el mateix pes  
demogràfic, consumia gairebé 500.000 m3 anuals,  
o de la veïna Manlleu, que amb la meitat de 
població, consumia 58.000 m3.

En aquestes circumstàncies no sorprèn que amb 
l’arribada a Vic de la línia d’alta tensió provinent 
de les centrals hidràuliques del Freser, la fàbrica 
de gas fos definitivament clausurada. La línia, 
de 20.000 volts i 57 km, era propietat de la So-
ciedad Española Hidráulica del Freser, que poc 
després, el gener de 1904, adquirí totes les instal-
lacions de la Compañía General de Electricidad 
a Vic, inclosa la fàbrica de gas. La darrera dada 
de producció correspon a 1903, però sembla que 
el tancament es produí el 1905.239

Una segona etapa plena de dificultats, 
1935-1964

El 25 d’octubre de 1935 s’escripturava l’empre-
sa Gas de Vich, S.A., que el 28 d’agost anterior 
havia obtingut autorització per a la producció 
i distribució de gas. Les fonts consultades no 
donen notícia de l’inici efectiu de la producció 
abans de la guerra. El primer esment el trobem 
en l’estadística oficial de consum de carbons 
corresponent a 1941, en què apareix amb un 
consum modest de 430 tones. L’any següent 
consta un consum de tan sols 92 tones i s’hi 
indica “parada en 1º de abril”. Des d’aquell 
moment no consta que es realitzessin més que 
tasques de manteniment i de prova. Sovint 
s’indica que la raó de l’aturada era la manca de 
primeres matèries i alguns anys s’especifica que 
és “por falta de cupo”. Recordem que, des de 
la fi de la guerra, el carbó estava estrictament 
racionat. A cada consumidor se li assignava un 
cupo que no sempre es transformava en submi-

239 Alayo (2007), p. 192.
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nistrament efectiu. Aquests cupos s’atorgaven 
en funció del que s’hagués consumit abans de 
la guerra, per la qual cosa empreses com Gas  
de Vich, S.A., que no havia funcionat efectiva-
ment abans de 1936, tenien moltes dificultats 
per accedir a les primeres matèries que necessi-
taven.

Aquesta situació de paràlisi va durar deu anys. 
És a dir, fins que el racionament de carbó va es-
devenir menys estricte. El 1952, davant la pers-
pectiva de poder recuperar l’accés a la principal 
primera matèria, l’empresa va sol·licitar el pre-
ceptiu permís per reobrir les instal·lacions, que li 
va ser concedit per l’enginyer en cap de la Dele-
gació d’Indústria de Barcelona l’agost de 1952.

A partir d’aquell moment, la nova fàbrica va 
funcionar amb normalitat fins a mitjan dècada 
de 1960. La producció anual se situava a l’entorn 
dels 450.000 m3, per sota de Tortosa, Figueres o 
Igualada, però semblant a Sant Feliu de Guíxols, 
el Vendrell o Valls.

Aquesta situació resultà ben aviat insostenible. 
L’augment dels preus del carbó respecte dels 
del petroli donava un avantatge decisiu als de-
rivats d’aquest darrer, molt especialment al gas 
butà. Gas de Vich, S.A. es veié forçada a seguir 
l’única via possible per sobreviure: passar a 
produir el gas mitjançant un altre derivat del 
petroli, les naftes. El canvi tingué lloc el 1964, 
i a partir d’aquell moment el consum de carbó 
es convertí en anecdòtic. Aquesta nova tecno-
logia es demostrà efímera. En els primers anys 
1970 la companyia començà a distribuir aire 
propanat, és a dir, una barreja entre aire i gas 
propà ajustada a les característiques de la xarxa 
tradicional. El 1982 l’empresa, a la vista de 
l’increment de la demanda, sol·licità i obtingué 
de l’Administració el preceptiu permís per 
construir una planta de recepció i regasificació 

de gas natural liquat i per servir aire metanat en 
lloc de propanat als clients de la xarxa antiga i 
gas natural directament als nous consumidors 
comercials i industrials.

Finalment, el gener de 1996 l’empresa Gas de 
Vich, S.A. sol·licitava el canvi definitiu a gas 
natural per a tots els abonats, més de 8.000, que 
continuaven rebent gas metanat. Aquest canvi 
anava associat a la connexió de les xarxes locals 
d’Osona a la xarxa general, que tenia el seu 
centre a la planta de regasificació del port de 
Barcelona. Dos anys abans, el setembre de 1994, 
Gas Natural SDG, S.A. havia informat oficial-
ment de l’adquisició als seus propietaris de 
26.652 accions de Gas de Vich, S.A., que afegi-
des a les més de 13.000 que ja controlava signi-
ficaven més d’un 90 per cent del capital.

Acabava aquí l’atzarosa trajectòria de la pro-
ducció i distribució de gas manufacturat a la 
ciutat de Vic.

3.9. Sitges

Empresa: Rafael Costa y Cía.

Encesa: 1881

Habitants: 3.499 (1877)

Empreses successores:

Francesc Planas i Rigol, 1886?

Una fàbrica d’iniciativa particular240

La iniciativa d’instal·lar a Sitges una fàbrica  
de gas no va provenir, com en altres llocs, de 

240 La informació que conforma aquest apartat procedeix 
del documentat treball de Jou (2008).
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l’Ajun tament, sinó que va correspondre com-
pletament a dos emprenedors, Rafael Costa i 
Molet i Joan Tarrida i Ferratges, que van cons-
tituir amb aquesta finalitat la societat Rafael 
Costa y Cía., el desembre de 1879. Rafael Cos-
ta, de 29 anys i natural de Barcelona, però esta-
blert a Sitges, era el soci industrial, és a dir, 
l’encarregat de dirigir efectivament l’empresa, 
“[en lo que] emplearía todo su celo e inteligen-
cia”. Hi aportava 40.000 ptes., que s’haurien 
d’esmerçar en la instal·lació de la xarxa de dis-
tribució i altres aparells. Tarrida, soci capitalis-
ta, hi aportava un terreny just al costat de la 
fàbrica de la Unión Suburense i un gasòmetre 
que hi havia instal·lat.

L’existència prèvia d’aquesta instal·lació permet 
diverses especulacions. Sens dubte es tractava 
d’un aparell dissenyat originalment per il-
luminar la fàbrica, dedicada a la producció de 
filats i teixits de cotó. La Unión Suburense, 
creada el 1847, va passar el 1868 a mans dels 
germans Batlló, coneguts fabricants de Barce-
lona. Hi ha notícia que els nous propietaris van 
ampliar i millorar les instal·lacions. És possible 
que aquestes millores incloguessin una petita 
fàbrica de gas, tal i com van fer els mateixos 
Batlló a la fàbrica de Barcelona, a l’actual Esco-
la Industrial, que van construir en els mateixos 
anys. Fos com fos, sembla que la crisi general 
de 1873 va portar els Batlló a deixar els seus 
negocis a Sitges. El 1875 van vendre l’edifici i 
les instal·lacions a Joan Tarrida, tot just retornat 
de Cuba. La fàbrica fou dedicada a la producció 
de calçat per al mercat cubà. La societat amb 
Rafael Costa pretenia, doncs, aprofitar una 
instal·lació que ja existia i que segurament esta-
va infrautilitzada.241

241 La fàbrica de gas estava localitzada en el que avui són 
els números 13 i 17 del carrer Sant Antoni.

L’aliança entre Costa i Tarrida durà només sis 
mesos, per la voluntat de Tarrida de deixar-ho. 
Costa va continuar endavant en solitari, acon-
seguint inaugurar el servei el febrer de 1881.  
Tot sembla indicar, però, que l’esforç financer 
va ser excessiu per a les possibilitats de Costa, 
que acabà en fallida i embargat.242 La fàbrica fou 
subhastada el 1886 i va anar a parar a mans d’un 
tal Gaietà Solà, que l’acabà traspassant, al seu 
torn, a Francesc Planas i Rigol, que va aconse-
guir, finalment, estabilitzar-ne la gestió. La fà-
brica va romandre en mans de la família Planas 
fins al 1963, en què fou venuda a Catalana de 
Gas.243

Una trajectòria notable

El 1901, quan tenim la primera notícia del vo-
lum de producció, la fàbrica de Sitges declarava 
73.000 m3 anuals, un quantitat que significa- 
va un consum per habitant d’uns 23 m3. En 
termes comparatius, aquesta xifra situaria la 
fàbrica de Sitges en una posició intermèdia 
entre les ciutats grans amb tradició gasista, que 
en aquells moments rondaven un consum de 
35-40 m3 per habitant i les poblacions menors, 
que es mo vien entre els 10 i els 20 m3. De tota 
manera, aquesta xifra, procedent de fonts fis-
cals, no mereix completa confiança, especial-
ment perquè es manté fixa en els anys següents 

242 Costa emigrà a les Filipines, on es dedicà al comerç.
243 La família Planas tingué un notable protagonisme en 

la vida pública de Sitges. Francesc Planas i Rigol fou 
un conspicu representant del grup vinculat al casino 
Prado Suburense i regidor de l’Ajuntament. El seu 
fill, Josep Planas i Robert, afí al mateix grup, fou 
escollit alcalde de la ciutat el febrer de 1922. Des tituït 
en proclamar-se la Dictadura de Primo de Rivera, va 
recuperar el càrrec en caure aquesta. Amic de Santi-
ago Rusiñol i d’altres artistes, fou un home decisiu 
en l’afermament del paper de la ciutat com a centre 
artístic.
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i perquè resulta molt inferior a les correspo-
nents a 1926 i anys posteriors, que mai no 
baixen dels 240.000 m3.

Sitges experimentà en la dècada dels anys 1920 
un extraordinari creixement demogràfic. Els 
3.162 habitants de començaments del segle xx 
s’havien convertit en més del doble (7.977) el 
1936. L’evolució de la producció de gas no fou 
menys fulgurant: els esmentats 73.000 m3 de 
1901 es convertiren en 380.000 el 1935. En 
aquesta segona etapa, el consum de gas d’hulla 
a Sitges arribà als 48 m3 per habitant, en la línia 
de les poblacions més ben situades, només per 
sota de Sabadell i Vilanova.

No disposem d’informació sobre l’aparellatge 
inicial ni les ampliacions posteriors, però sí que 
sabem que, en acabar la Guerra Civil, el 1943, 
la fàbrica constava de 16 retortes horitzontals i 
de dos forns de recuperació Yvern amb una 
capacitat de 3.200 kg; el gasòmetre tenia una ca- 
pacitat de 1.800 m3, i la xarxa de distribució una 
llargada de 14.000 m. El nombre d’abonats se 
situava en 1.120.244

Com per a tot el sector, els anys de la immedia-
ta postguerra van ser extremadament compli- 
cats per a la fàbrica de gas de Sitges. Mancada 
molt sovint del carbó necessari per a la produc-
ció, va haver de recórrer a la llenya i a altres 
combustibles per mirar de mantenir el servei. 
No cal dir que la qualitat del producte distri buït 
se’n va ressentir. La situació no es va normalit-
zar fins a començaments de la dècada de 1950. 
En aquells anys, la producció s’estabilitzà a 
l’entorn dels 700.000 m3 anuals, dels quals uns 
550.000 arribaven a la distribució. Malgrat 
l’augment de la producció i del consum, el 

244 Vegeu, Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad 
(1944) i Barca i Alayo (2011), p. 53-93.

nombre d’abonats anava disminuint lentament. 
En aquests anys ja no arribaven a un miler. La 
raó d’aquest estat de coses no era cap altre, a 
Sitges com arreu, que la competència del gas 
butà.

La crisi irreversible a la qual es veien abocades 
les fàbriques de gas tradicionals va trobar solu-
cions diverses. Algunes van decidir fer el canvi 
productiu per si mateixes, mentre que d’altres 
van decidir traspassar el negoci a altres empre-
ses amb més recursos. Aquest és el cas de l’em-
presa Hijos de J. Planas Robert, titular de la 
fàbrica de gas de Sitges des de la mort de Josep 
Planas i Robert, el 1945. El 1963, el responsable 
de l’empresa, Ramon Planas, va decidir la ven-
da de la fàbrica i de la xarxa de distribució a 
Catalana de Gas. L’operació es féu en el marc 
d’una estratègia general de Catalana de Gas per 
integrar el mercat del gas català. Simultàniament 
a la fàbrica de Sitges, Catalana de Gas es va fer 
amb el control de la Unión Industrial, de Vila-
nova. Immediatament es va construir un feeder 
o connexió entre les dues fàbriques, i es va 
instal·lar a Vilanova un modern equip de cra-
queig de naftes. La fàbrica de Sitges, després de 
més de vuitanta anys de servei, fou desmante-
llada.

3.10. Sallent

Primera empresa: Rafael Costa y Cía., 
6 de març de 1882

Encesa: 3 de febrer de 1883

Habitants: 4.544 (1877)

Fundadors: Rafael Costa i Mulet i Josep 
Sebarroja i Pujol
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Una empresa productora de gas  
i distribuidora d’aigua

La societat Rafael Costa y Cía. es constituí el 6 
de març de 1882 a Sallent amb un capital de 
10.000 ptes. L’objectiu de l’empresa no era no-
més produir gas sinó que també es dedicaria  
a la distribució d’aigua. El capital l’aportaren a 
parts iguals Rafael Costa i Mulet, fabricant, 
natural de Barcelona i veí de Sitges, i Josep Se-
barroja i Pujol, propietari i veí de Santpedor. 
Costa era el soci industrial i el gestor de l’em-
presa, ja que era ell qui tenia els coneixements i 
havia estat el promotor de la fàbrica de gas de 
Sitges un any abans.245

El 8 de juny de 1882 l’Ajuntament i Rafael 
Costa realitzaren un conveni per a l’abastiment 
d’aigua a la vila de caràcter indefinit. Es tracta-
va d’extraure l’aigua del brollador que es troba-
va a la finca on es construiria la fàbrica del gas. 
La fàbrica de gas en construcció i el terreny on 
es trobava es convertien en la garantia i, en cas 
que aquests béns fossin alienats, els nous pro-
pietaris haurien d’acceptar i complir el contrac-
te de distribució d’aigua. Aquest conveni lliga-
va el destí del negoci del gas al de la distribució 

245 ACBG, Districte notarial de Manresa: Notaria Es-
teve Sellarès (Sallent), 6-3-1882, constitució; Acta del 
Ple de l’Ajuntament de Sitges, núm. 08/09.

d’aigua, fet que condicionà l’esdevenir de l’em-
presa.246

La societat aconseguia obtenir la concessió de la 
canalització de la vila en exclusiva per un pe ríode 
de trenta anys.247 El contracte de subministra-
ment de gas era només per deu anys, si bé pror-
rogables.248 L’empresa es comprometia a instal-
lar 100 fanals, que il·luminarien els carrers de la 
vila durant els 18 dies de noviluni des del cap-
vespre fins a les 11 durant els mesos d’octubre a 
abril i fins a les 12 de la nit la resta de l’any. El 
cost de l’enllumenat era de 250 ptes. mensuals, 
anant l’encesa i apagada de fanals, així com el seu 
manteniment, a càrrec de l’empresa. A més, 
l’Ajuntament pagaria un 5% del cost dels fanals, 
estimat en 175 ptes. la unitat, de manera que en 
deu anys passarien a ser propietat municipal.

La fàbrica encara no havia començat a funcionar 
quan el 8 d’agost de 1882 es declarà dissolta la 
societat per voluntat dels dos socis.249 Rafael 
Costa continuà el negoci, però per tirar-lo en-
davant va haver de demanar préstecs al Banc de 
Manresa i deixà de pagar als proveïdors, com la 
societat Navegación e Industria, que havia 
construït el gasòmetre i havia venut dues mà-
quines de vapor, entre d’altres, de manera que 
el deute va pujar a gairebé 25.000 ptes. El juliol 
de 1883, atesa la impossibilitat de pagar el prés-
tec, Costa cedí l’administració de la fàbrica de 
gas i la conducció d’aigües al Banc de Manresa 
fins que hagués recuperat l’import del crèdit.

246 AMAS, Documents diversos sobre abastament d’ai-
gua any 1900.

247 ACBG, Districte notarial de Manresa: Notaria Es-
teve Sellarès (Sallent), 6-3-1882, conveni.

248 ACBG, Districte notarial de Manresa: Notaria Es-
teve Sellarès (Sallent), 6-3-1882, contracte.

249 ACBG, Districte notarial de Manresa: Notaria Es-
teve Sellarès (Sallent), 9-8-1882.

Empreses successores:

Rafael Costa, agost de 1882

Banc de Manresa, administrador, juliol 
de 1883

Puig Colomer y Compañía, gener de 1897

Ferrer y Busquets, 1907
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Navegación e Industria va embargar els béns  
i el Banc de Manresa va interposar una ter- 
ceria de major dret, ja que el deute pujava a 
90.322 ptes., aconseguint el dictamen favorable 
de l’Audiència territorial. Les dues primeres 
subhastes dels béns quedaren desertes i en la 
tercera, el juliol de 1888, el Banc de Manresa fou 
l’únic postor. Els béns estaven valorats en 
190.700 ptes. Els drets d’aprofitament d’aigua, 
Costa els cedí a l’abril i Sebarroja a l’octubre de 
1887 a la societat Miró y Hermanos, que els 
cediria al Banc de Manresa al març de 1888.

El banc arrendà la fàbrica a Josep Puñet i Salazar 
el setembre de 1889 per un període de cinc anys 
prorrogable a cinc més. Als cinc anys el llogater 
passà a ser Ramon Nieto i Díez.

La liquidació de les càrregues va concloure el 
novembre de 1896, quan s’adjudicaren tots els 

béns al Banc de Manresa, que el gener de l’any 
següent es desprenia de la fàbrica de gas ve-
nent-la als germans Josep i Salvador Puig i Isern 
i a Josep Ferrer i Bertran per 85.000 ptes., els 
quals constituïren la societat Puig Colomer y 
Compañía. Manuel Colomer i Rovirosa, de 
Vilanova i la Geltrú, era el gerent de l’empresa.

La producció de la fàbrica de gas fou de 58.400 
m3 el 1901, xifra que suposava un baix consum 
per habitant, de 12,7 m3, menys de la meitat de 
la mitjana catalana sense Barcelona.

El maig de 1911, la revista La Xispa elèctrica 
aconseguia les signatures de 200 consumidors 
de gas de la vila per aturar la previsió que l’en-
llumenat públic passés a ser elèctric. En l’escrit 
adreçat al Consistori, predeien que la fàbrica de 
gas deixaria de funcionar sense el client muni-
cipal. Argumentaven que havien fet una inversió 

Fàbrica de gas de Sallent. Fons Clemente Oliveró de l’Arxiu d’Imatges del mNACTEC, número de registre: 13336.
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inicial important, d’unes 100 ptes., per les cano-
nades i altres estris per a l’enllumenat de locals 
i cases, i per als que havien instal·lat motors de 
gas el cost havia estat de 2.000 ptes. Si la fàbrica 
deixava de funcionar haurien de tornar a fer 
inversions notables per poder utilitzar l’electri-
citat, que a més consideraven que seria més cara. 
El Consistori va fer-ne cas omís i va concedir 
l’enllumenat públic per electricitat el juliol de 

1911 a l’Eléctrica Pont de Cabrianes, de Joaquim 
de Betrán i Calderó. Pocs mesos després, Riegos 
y Fuerzas del Ebro adquirí l’elèctrica i els drets 
del contracte de l’enllumenat públic.

Sembla que els pronòstics es compliren i la fà-
brica deixà de funcionar, perquè ja no aparegué 
a l’Estadística del impuesto sobre consumo  
de luz de gas, electricidad y carburo de calcio de 
1912.
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4. Fàbriques d’altres demarcacions

4.1. Demarcació de Girona

4.1.1. Figueres

Primera empresa: Gas de residuos   
compuesto. Sistema A. Humbert y Cía., 1858

Encesa: 7 d’octubre de 1860

Habitants: 10.645 (1857)

Fundador: Alphonse Humbert

Empreses successores:

Humbert, Freixa y Cía., 1860

Sociedad de Alumbrado de Figueras, 1862

Gas de Figueras, 1880

Ramon Capdevila, 1881

Hidroeléctrica del Ampurdán, 1920 

Gregori y Cía., 1923

Gas Gregori, S.A., 1935

Gas Figueras, S.A., 1971

Alphonse Humbert, el soci tecnològic,  
i el capital local

El setembre de 1858 Antoni Casanovas, en nom 
d’A. Humbert y Cía., presentà a l’Ajuntament 
el projecte d’enllumenat a gas que oferia Al-
phonse Humbert, natural de Besançon (França) 
i resident a Barcelona, el qual tenia la patent del 
gas de residu compost.250 El 15 de desembre de 

250 ACAE: sig, 907 i 1.774, Contracte, i AMF: Llibre 
d’Actes de l’Ajuntament de Figueres.

1858 se signà el contracte que atorgava el mo-
nopoli de la distribució de gas a l’empresa per 
vint anys, a comptar des de l’encesa dels llums. 
L’oferta significava una millora en la qualitat de 
l’enllumenat públic existent, ja que augmentava 
el nombre de punts de llum de 90 fanals d’oli a 
140 fanals de gas en una primera fase i a 240 a 
mitjà termini. També s’ampliava el temps de 
funcionament, que ara arribaria a les cinc o sis 
hores diàries. En el contracte s’estipulava que 
l’empresa es faria càrrec de tots els costos de la 
xarxa de distribució, així com dels fanals, que 
passarien a ser propietat de l’Ajuntament a la fi 
del contracte. El preu del gas es fixà en 0,15 rals/
hora (0,0375 ptes./hora) per blener de cinc bu-
gies per a l’enllumenat públic, i era el mateix 
preu que pagarien els consumidors particulars. 
L’empresa era també l’encarregada d’encendre 
i apagar els fanals, així com del seu manteniment.

El cost de l’enllumenat per oli era de 22.000 rals 
(5.500 ptes.) l’any, és a dir, 0,20 rals/hora per 
llum; per tant, era 0,05 rals/hora més car que el 
de gas. Aquest avantatge en el cost unitari de 
l’enllumenat de gas sobre el d’oli no significà 
una reducció de la partida municipal destinada 
a la il·luminació dels carrers, ja que en augmen-
tar la quantitat de fanals i el nombre de dies que 
estarien encesos, augmentava els cost final per 
al municipi, si bé s’obtenia un enllumenat públic 
de més qualitat.

El preu del gas per comptador que es publicà el 
maig de 1860 era de 3,5 rals/m3 (0,875 ptes./m3) 
i les tarifes a preu fet oscil·laven des dels 10 rals 
(2,5 ptes.) al mes per un llum encès fins a les 10 
de la nit o 13 rals (3,25 ptes.) si s’apagava a les 
11 fins als 40 rals (10 ptes.) per set llums encesos 
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fins a les 10 i 50 rals (12,5 ptes.) si romanien 
encesos fins a les 11 de la nit.251

Com s’ha indicat més amunt, la fàbrica de gas 
de Figueres utilitzava un procediment de pro-
ducció, patentat pel mateix Humbert, que em-
prava residu compost com a primera matèria. 
Aquest residu compost s’obtenia del líquid re-
sultant del rentat de la llana. Així ho definia el 
mateix Humbert en la sol·licitud de la patent:

“Es sabido que, para lavar la lana, es preciso 
darle un baño o de agua caliente sola o de esta 
con sustancias jabonosas según su grado de im-
pureza. Pues bien, en este baño preparatorio del 
lavaje de las lanas, es donde queda una grasa 
que aplicada como se diría, produce un gas para 
alumbrado. Para extraer de dicho baño la grasa 
que contiene y que está mezclada con agua, se 
pone en cubos o se coloca en aljibes, y se echa por 
cada metro cúbico de agua 6 kilos de cal viva o 
más según la cantidad de grasa que tiene y se 
revuelve bien a fin de que la cal se mezcle bien 
con todo el líquido.

Hecho esto, se deja en reposo, y por sí sola se 
precipita la cal y la grasa al fondo del aljibe o 
cubo, y cuando se ve que el líquido ya es más 
transparente, se vierte teniendo gran cuidado en 
no revolverlo porque entonces se combinaría con 
el precipitado. Una vez separado el líquido, se 
quita el residuo que queda en el fondo, compues-
to de grasa y cal y algunas materias extrañas, y 
se pone a secar al sol o en otro paraje cualquiera. 
Cuando está seco se halla ya en disposición de la 
producción del gas”.252

251 Bernils (1992), p. 188.
252 Solicitud a S.M. de Real Cédula de privilegio que 

D. Antonio Escubós, vecino de Barcelona, y D. Al-
fonso Humbert, de nación francés, presentan al 
Excmo. Gobernador Civil de la Provincia para 
aplicar a la producción de gas para el alumbrado 

Les fases posteriors del procediment eren idèn-
tiques a les de les fàbriques de gas ordinàries. El 
procediment només era adequat per a un nom-
bre reduït de punts de llum i tenia l’inconveni-
ent de produir olors desagradables.

De fet, ja abans d’iniciar-se les obres, la inicia-
tiva topà amb la inquietud dels veïns de l’indret 
on s’havia d’instal·lar la fàbrica, que exposaren 
les seves preocupacions sobre la seguretat de les 
instal·lacions a l’Ajuntament. Com que aquest 
en féu cas omís, es dirigiren al governador civil, 
que desestimà les al·legacions. Els veïns van 
tornar a recórrer, aquest cop davant del Minis-
teri de Governació a Madrid, fet que suposà la 
paralització de les obres de la fàbrica. El 23 de 
novembre de 1859, el Ministeri dictà una Reial 
Ordre sobre les mesures que calia prendre per 
a la construcció dels gasòmetres. Aquesta dis-
posició, referida al gasòmetre de Figueres, havia 
de servir per a les altres fàbriques que es cons-
truïssin mentre no es publiquessin els regla-
ments generals. Fou així que la preocupació dels 
veïns figuerencs impulsà la normativa estatal.253 
Finalment, l’encesa es realitzà el 7 d’octubre de 
1860, encara que la totalitat dels 140 fanals no 
quedaren instal·lats fins al juliol de 1863.

El desembre de 1860 es constituí la societat en 
comandita Humbert, Freixa y Cía., i pocs mesos 
més tard, els socis comanditaris en formaren una 
altra, Freixa, Gay, Soler, Vinyals, Balius y Cía., 
que també rebé el nom de Sociedad de Alum-
brado de Figueras. Els problemes van co- 
mençar molt aviat. El mateix 1860, davant les  
 

todas las sustancias grasas que extraen de la lana. 
Archivo Histórico del Registro General de Patentes, 
patente nº 1690, 8-02-1858. Citat per Barca i Alayo 
(2011)p. 58-59.

253 Bernils (1992), p. 177-205.
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queixes del veïnat, l’Ajuntament creà una co-
missió per examinar les raons del preu del gas, 
que hom considerava massa elevat. El resultat 
fou una rebaixa del 24% del preu de l’enllume-
nat privat, que passà a 2,68 rals/m3 (0,67 ptes./
m3). El veïnat també va protestar per l’elevat 
cost que suposava la construcció dels ramals i 
dels comptadors i l’Ajuntament aprovà una 
rebaixa que en alguns ramals arribava al 50%. 
Aquestes queixes ven veure’s de seguida acom-
panyades de denúncies sobre la mala qualitat 
del gas. Les comprova cions realitzades entre 
1863 i 1867 van constatar intensitats lumíniques 
menors a les estipulades i consums i pressions 
també menors. L’empresa argüia la mala qualitat 
del carbó.

Les relacions amb l’Ajuntament es van comen-
çar a deteriorar a mitjans de la dècada dels 
seixanta per una disputa sobre l’encesa d’uns 
fanals que l’Ajuntament considerava inneces-
saris. L’empresa facturava el gas incloent-hi el 
consum dels esmentats fanals i l’Ajuntament li 
oferia el pagament del consum mensual sense 
aquest consum, cosa que l’empresa rebutjava. 
Aquest problema es veié agreujat pels efectes 
de la inestabilitat política; el seguiren els deri-
vats del Sexenni, que feren que des de finals de 
1868 l’Ajuntament no pagués el gas. L’empresa 
va sol·licitar ajut al governador civil, però, 
malgrat les seves disposicions favorables a la 
companyia, l’Ajuntament no efectuà cap paga-
ment. En conseqüència, l’1 de febrer de 1870 
l’empresa deixà d’encendre els fanals, que ro-
mangueren apagats fins al mes de maig. L’en-
llumenat particular continuava sense alteraci-
ons. El 1872 el deu per cent de les cases de la 
vila tenien gas.254

254 Bernils (1992), p. 197.

Els Capdevila quaranta anys al capdavant 
de l’empresa

El primer contracte arribava a la seva fi a co-
mençaments de 1880; l’Ajuntament realitzà dues 
subhastes per a l’enllumenat públic que queda-
ren desertes. Finalment, Ramon Capdevila i 
Galceran, un enginyer mecànic de Barcelona, 
presentà un plec de condicions per fer-se càrrec 
de la fàbrica de gas. El 9 de juliol de 1880, Cap-
devila signà un contracte amb l’Ajuntament de 
trenta anys de durada que li concedí l’exclusi-
vitat de la canalització de la via pública i la 
distribució de gas.255 En el contracte s’establia 
que el gas seria d’hulla, deixant de banda defi-
nitivament els residus del rentat de la llana. No 
es descartava la utilització d’altres materials rics 
en hidrocarburs, fossin olis o residus del refina-
ment de petroli. De fet, la intenció era utilitzar 
aquests darrers, perquè suposadament s’acon-
seguia un gas de més bona qualitat que el d’hu-
lla, però al final la fàbrica acabà utilitzant carbó.

El nombre de fanals augmentà a 170, que cre-
marien 100 litres/hora durant un mínim de sis 
hores de mitjana anual. També s’establien me-
sures de qualitat, com el fet que la pressió de les 
canonades havia de ser d’entre 15 i 20 mm. 
L’empresa es feia càrrec de la construcció de  
la xarxa i la compra dels fanals, mentre que la 
conservació i la reparació d’aquests li correspo-
nia pagar-les a l’Ajuntament mitjançant una 
quota fixa. El preu del gas depenia de la quan-
titat consumida. Així, per a consums inferiors a 
200 m3 diaris era de 0,30 ptes./m3 per a l’enllu-
menat públic i de 0,46 ptes./m3 per al consum 
privat durant els primers deu anys del contrac-
te. Per a consums superiors a 200 i inferiors a 
400 m3, hi havia un descompte de dos cèntims,  

255 AMF: Enllumenat, sig. 6.3.6. Presupuesto del gasto 
para el alumbrado de la villa de Figueras.
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i per a consums superiors als 400 m3 diaris, el 
preu era de 0,26 per al consum públic i 0,40 ptes./
m3 per al particular. També es contemplava la 
possibilitat de contractar el gas a preu fet, amb 
quotes que depenien del nombre d’hores d’en-
llumenat i de la potència dels bleners. Per exem-
ple, un blener d’un consum de 60 litres/hora 
encès fins a les 10 de la nit costava 4 ptes., amb 
una pesseta addicional per hora extra.

El 5 d’octubre es creà la societat Gas Figueras, 
S.A., amb el capital d’Ignasi Sans i Roca, advocat, 
Josep Porret i Salvà, Pere Alegret i Presas i Joan 
Auter i Bosch, tots veïns de Figueres. Capdevila 
n’era el director i administrador. Sembla que 
sorgiren discrepàncies entre Capdevila i els socis 
capitalistes que desembocaren el 30 de maig de 
1881 en la dissolució de la societat i la constitució 
d’un contracte d’arrendament.256 Ramon Capde-
vila esdevenia l’arrendatari de la fàbrica durant 
un període de trenta anys. El lloguer seria de 
7.300 ptes. el primer any i a partir del tercer any 
fins al 22è passava a ser de 8.800 ptes. anuals, i 
8 m3 al mes de gas gratuït per als quatre arrenda-
dors. En cas que Capdevila complís el contracte 
fins a l’any 22è, rebria el 20% de la societat de 
franc. En els anys següents Capdevila va anar 
adquirint la propietat als diversos socis de l’em-
presa, l’última a Basili Alegret el 1916.257

L’empresa continuà tenint problemes amb el 
retard dels pagaments per part de l’Ajuntament. 
Les queixes davant del subgovernador civil del 
partit de Figueres exposant que l’Ajuntament 
feia mesos que no pagava les factures de l’enllu-
menat no van trobar resposta.

El consum de gas a la ciutat no era gaire alt al 
tombant de segle. La producció de la fàbrica era 

256 ACAE: sig. 907 i 1.774.
257 Bernils (1992), p. 198.

de 138.500 m3, que suposaven un consum  anual 
per habitant de 12,7 m3, menys de la meitat de 
la mitjana del consum de comarques, però sem-
blant al de Girona. No creiem que el baix con-
sum fos a causa de l’electricitat, ja que els pri-
mers llums elèctrics a la ciutat s’encengueren 
l’any 1896 i un any després hi havia instal·lats 
als carrers només cinc arcs voltaics i 20 làmpades 
de 25 bugies. El 1904 Carles Cusí de Miquelet 
presentà una petició a l’Ajuntament per substi-
tuir part de l’enllumenat de gas per l’elèctric i 
mantenir l’enllumenat de gas per a emergències. 
Cusí aconseguí l’adjudicació del nou enllumenat 
fins al 1911, que passà a Pau Pagès.

En tot cas, l’enllumenat a gas continuava funcio-
nant i el 30 de maig de 1911, quan es complien 
els trenta anys de l’inici del segon contracte amb 
Capdevila, l’Ajuntament en signà un de nou amb 
una durada de cinc anys. En aquest contracte 
s’ampliaven les hores d’enllumenat de manera 
que a l’hivern els llums romandrien encesos des 
de les 16,45 fins a les 4,50, mentre que a l’estiu 
ho estarien només des de les 19,50 fins a les 
2,00 hores. El preu del gas pagat per l’Ajuntament 
disminuí lleugerament, situant-se en 0,23 ptes./
m3, import al qual calia d’afegir el recàrrec de 
0,05 ptes. per la conservació dels fanals. El gener 
de 1920 l’Ajuntament comunicava a l’empresa de 
gas que no renovaria el contracte, que expirava 
el 31 de maig de 1921. El juny de 1920, després 
de quaranta anys sota la direcció de la mateixa 
família, els germans Capdevila venien la fàbrica 
a Hidroeléctrica del Ampurdán, l’empresa que 
Carles Cusí havia constituït el 18 d’agost de 1913 
amb un capital d’1.500.000 ptes.

De la fabricació de gas al gas natural

La fàbrica del gas fou adquirida posteriorment, 
el 10 d’octubre de 1923, pels germans Francesc 
i Josep Gregori i Soler i Jaume Carolà i Clotes, 
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que formaren la societat Gregori y Cía., que es 
transformà en societat anònima el 1935 adoptant 
el nom de Gas Gregori, S.A. Hom podria pen-
sar que sense l’enllumenat públic la producció 
de la fàbrica de gas decreixeria; ben al contrari, 
la producció augmentà considerablement. El 
1928 es fabricaren 248.000 m3, i 437.668 m3 el 
1935. Aquest fort increment s’explica per l’in-
crement del consum per habitant, que passà dels 
17 m3 anuals als 29,2 m3 en les dues dates esmen-
tades. Amb aquest creixement Figueres reduïa 
la distància amb la mitjana de comarques, mal-
grat que encara era un 35% inferior.

En la immediata postguerra, la fàbrica experi-
mentà força dificultats, però el 1948 la produc-
ció ja havia més que recuperat els nivells d’abans 
del conflicte. El 1950 la producció fou de 
737.933 m3 i el consum per habitant se situà en 
els 43,8 m3, superior en 8,5 m3 a la mitjana de 
comarques. I continuà creixent durant la dèca-
da següent, arribant als 781.933 m3 el 1956 i als 
877.000 m3 el 1963.

El 1964 les instal·lacions de destil·lació de carbó 
foren substituïdes per unes de tractament de 
naftes petrolíferes, seguint així la pauta general 
iniciada tres anys abans per Catalana de Gas. 
L’augment de la producció continuà amb força 
i el 1969 arribava als 939.00 m3. De fet, però, 
aquest increment de la producció responia a 
l’expansió urbana que estava experimentant 
Figueres i no pas a una intensificació en l’ús del 
gas. El consum per habitant arribà al punt màxim 
el 1956, amb 46,9 m3, per recular després fins als 
43,1 m3 el 1963 i encara fins als 41,6 m3 el 1969.

El 1967 l’empresa demanà a l’Ajuntament un 
canvi d’emplaçament de la fàbrica, situada lla-
vors dins del nucli urbà, argumentant que amb 
la nova ubicació desapareixerien els riscos que 
inquietaven els veïns. El permís va ser denegat 

–paradoxalment– perquè es considerà que el nou 
terreny era massa a prop del nucli urbà. L’em-
presa hi insistí, però rebé una segona negativa 
el 1970. En aquestes circumstàncies, la compa-
nyia decidí canviar radicalment la base tecnolò-
gica de l’empresa.

Feia pocs mesos que havia arribat a Barcelona 
el primer carregament de gas natural liquat per 
compte de la societat Gas Natural, S.A., filial de 
Catalana de Gas. El gas liquat es regasificava a 
les instal·lacions de l’empresa al port de Barce-
lona i es distribuïa per una nova xarxa de cana-
litzacions adreçada al consum industrial. La 
companyia figuerenca decidí imitar en petit el 
sistema barceloní. Va construir una planta satèl-
lit de regasificació que rebia el gas natural liquat 
en camions cisterna especials arribats de Barce-
lona i el preparava per a la seva distribució per 
la xarxa existent. Aquesta va ser la primera 
planta d’aquesta mena instal·lada a Espanya i, 
de retop, els figuerencs foren els primers con-
sumidors domèstics de gas natural del país.258 

258 Barca i Alayo (2011), p. 450-451; Bernils (1992).

Cuina de gas model Prometheus. Disposava de dos 
fogons circulars, un de central allargat i forn integrat. 
c.1945-1955. Fotografia realitzada per Dani Rovira, 
2013. Museu del Gas de la Fundació Gas Natural 

Fenosa.
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La fabricació autòctona de gas a Figueres havia 
arribat a la seva fi.

4.1.2. Girona

Molts intents fallits: 1844-1859

El 18 de juliol de 1844 la Compagnie Générale 
Provinciale du Gaz escrigué a l’Ajuntament de 
Girona oferint la instal·lació de l’enllumenat per 
gas a la ciutat.259 El Consistori s’hi mostrà inte-
ressat i va demanar detalls de les condicions, 
alhora que demanava a l’Ajuntament de Barce-
lona una còpia del contracte amb Sociedad 
Catalana. Uns mesos més tard el fabricant d’un 
gas anomenat astral, de la Barceloneta, s’oferia 
argüint que la major part de Barcelona i els seus 
ravals s’il·luminava amb el seu gas.

Finalment, les dues iniciatives que acabaren 
disputant-se l’enllumenat de la ciutat foren les 
encapçalades per Antoine-François Caffe, nat a 
Lió (França), i Pere Balart i Oliver, de Barcelo-
na. El primer havia enviat una proposta el 1852 
i el segon lliurà la seva l’1 de desembre de 1853. 
L’Ajuntament modificà extensivament les bases 
i a finals de 1853 decidí convocar una subhasta 
per a la concessió de l’enllumenat públic a cele-
brar el 8 de febrer de 1854.

S’hi presentaren tres propostes: les de Balart i 
Caffe, i una de nova de Joaquim Massaguer, veí 
de Girona.260 Caffe guanyà la subhasta i diposi-
tà els 6.000 rals (1.500 ptes.) de fiança. Balart, 
però, va recórrer l’adjudicació perquè Caffe 
proposava construir les canonades amb tubs de 

259 Dossier municipal “Alumbrado por gas. Primeros 
procedimientos dirigidos a establecerse en esta 
 Ciudad”.

260 AHG, Districte notarial de Girona: Notaria Gaspar 
Bacó, 15-10-1855. Escriptura 327, p. 1.022-1.030.

fang cuit, fet que no constava en el plec de con-
dicions, i argumentava que eren perillosos en 
comparació amb els de ferro. Caffe aportà 
l’evidència sobre la seguretat de les canonades 
de terra cuita de diverses ciutats franceses i fi-
nalment el químic Josep Roure arbitrà i recolzà 
les tesis de Caffe. Tot i així, la Diputació i 
l’Ajuntament decidiren que les canonades ha-
vien de ser de ferro. Les disputes que sorgien 
endarrerien l’inici de les obres i feren que Caffe 
es queixés perquè tenia immobilitzats els diners 
de la fiança des de feia un any i mig. Finalment, 
a l’octubre de 1855 l’Ajuntament convocà una 
altra subhasta, a la qual no es presentà Balart. 
Caffe signà el nou contracte amb l’Ajuntament 
el 15 d’octubre de 1855.

El contracte atorgava l’exclusivitat per a l’enllu-
menat públic i privat durant divuit anys. S’hi 
recollien les condicions establertes en el primer 
contracte tret del fet que s’ampliava a 20 mesos 
el termini de posada en marxa de la fàbrica. 
L’empresa s’havia de fer càrrec de tot el mate rial 
necessari per a l’establiment de l’enllumenat 
públic, així com del manteniment i l’encesa i 
apagada dels fanals, que inicialment serien 140. 
Els fanals romandrien encesos quatre hores els 
mesos de més claror i sis els mesos d’hivern; en 
ambdós períodes la meitat dels fanals cremarien 
dues hores més. El preu que pagaria l’Ajunta-
ment era de 4 maravedís i 9 dècims de maravedí 
(0,036 ptes.) per llum i hora.

El cas de Girona és il·lustratiu de la manera com 
s’establí a Catalunya la indústria del gas impul-
sada per la iniciativa estrangera. En el contracte 
amb l’Ajuntament s’especificava que si l’empre-
sa optava per emetre accions per tal de finançar 
les obres havia de posar a disposició de l’Ajun-
tament 2/3 de les accions per repartir-les entre 
els veïns que ho sol·licitessin. L’agost de 1856 
Caffe posà a la venda 2/3 de les participacions 
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de la companyia. Les necessitats de finançament 
feren que a començaments de 1857 Caffe dema-
nés permís per poder incrementar el capital. El 
governador civil li comunicà que no podia 
emetre accions si no era societat anònima i Caffe 
respongué que ell era gerent d’una companyia 
francesa i la llei francesa permetia “les Sociétés 
en commandite par actions”. L’emprenedor es 
queixava que tot eren entrebancs i advertia que 
si no se solucionaven recorreria a l’ambaixada 
de França a Madrid. Finalment, i davant la ne-
cessitat d’aconseguir capital, va accedir a formar 
una societat anònima amb accionistes locals.

El 16 de juny de 1857 es fundava la societat 
anònima La Alumbradora de Gerona, amb un 
capital de 60.000 pesos forts (300.000 ptes.), 
repartits en 600 accions, que podia augmentar 
a 80.000 pesos (400.000 ptes.) si ho acordava la 
Junta General d’accionistes.261 Hi participaren 
més de vint socis gironins, entre els quals des-
taquen el propietari Narcís Heras de Puig i el 
fabricant de turbines Joan Planas i Castañer. En 
l’escriptura de la societat s’acordà donar a Caffe 
quaranta accions per valor de 4.000 pesos 
(20.000 ptes.) com a compensació per les despe-
ses que havia sofert durant els tres anys de dili-
gències per a l’obtenció de la concessió.

Sembla que una part de la fàbrica estava cons-
truïda, però la canalització avançava molt len-
tament. El juliol de 1858 es compliren els 
20 mesos de termini i no s’havia acabat l’obra. 
L’Ajuntament no volia concedir una extensió 
però les diverses sol·licituds de Caffe al vicecon-
solat espanyol de Lió i al governador civil feren 
que l’Ajuntament li concedís una extensió de 
quatre mesos per acabar les obres. De res no 
serví. Les obres no s’acabaren, el contracte amb 

261 AHG, Districte notarial de Girona: Notaria Joan 
Urgell, 16-06-1857, La Alumbradora de Gerona.

Caffe es donà per caducat i l’Ajuntament con-
vocà una nova subhasta.262 No s’hi presentà 
ningú i el governador aconsellà a l’Ajuntament 
rebaixar les condicions exigides. Una nova 
concessió, aquest cop a favor de Balart i Barbé, 
atorgada el setembre de 1859, tampoc no pros-
perà com a conseqüència de noves dificultats 
financeres.

Se succeïren les concessions a Josep Ubach i 
Serrano, administrador de la Sociedad Catalana 
General de Crédito, i a Magí Freixa i Espalter, 
en nom de Freixa, Balius, Coy, Viñals y Cía., 
que volien implantar el sistema Alphonse Hum-
bert tal i com ho havien fet a Figueres. Tots ells 
hagueren d’abandonar.

Barrau y Cía.: l’impuls  
dels industrials gironins 

Primera empresa: Barrau y Cía., 1861

Encesa: 29 d’octubre de 1861

Habitants: 15.759 (1857)

Fundador: Josep Oriol Barrau

Empreses successores:
Alumbrado de Poblaciones, 1911

FECSA, 1951

Gas Girona, S.A., 1971

Davant el fracàs de les iniciatives que acabem 
d’esmentar, un grup d’industrials del Mercadal 
s’organitzaren per poder dotar de gas les seves 
fonedora i fàbriques de filats i de paper continu. 

262 Caffe va recórrer al ministre de Governació a Madrid 
reclamant una “justa indemnització”.
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L’abril de 1861 se signaren les bases del contrac-
te amb l’Ajuntament i es començaren a construir 
la fàbrica de gas i el gasòmetre en els terrenys 
de l’empresa Planas, Junoy, Barné y Cía., dedi-
cada a la foneria i a les construccions mecàni-
ques. Els veïns demanaren que es construís la 
fàbrica fora de la ciutat per seguretat i per les 
males olors que generaria. L’Ajuntament dene-
gà les peticions veïnals, alhora que els promotors 
publicaren un fulletó per exposar que no hi 
havia cap perill, que s’havia de confiar en el 
progrés de les ciències i la civilització.263

El 10 de maig de 1861 es constituïa la societat 
col·lectiva Barrau y Cía., amb un capital de 
20.000 duros (100.000 ptes.). Les aportacions  
de capital, a parts iguals, provenien de Josep 
Oriol Barrau i Esplugues,264 Joan Planas i Cas-
tañer, Felip Pagès i Gimbernat i Joan Planas i 
Fàbrega.265 El 1863 s’amplià el capital fins als 
40.000 du ros (200.000 ptes.).266

El contracte, amb una durada de 25 anys a par-
tir del vuitè mes de signada l’escriptura, tenia 
per objecte l’enllumenat públic per gas d’hulla. 
En vuit mesos l’empresa hauria d’haver canalit-
zar el centre i en un any i mig la resta de la 
ciutat. El nombre de fanals inicials seria de 140, 
augmentant a 246 el 1864. La realitat fou força 
diferent, ja que el juny de 1862 només hi havia 

263 AHG: Serveis públics, enllumenat. Registres, 11613 
i 11483 a 11487.

264 La meitat de l’aportació de Barrau pertanyia a 
 Joaquim Jaquet i Sabat, fuster de 62 anys.

265 Segons Jordi Nadal, el maig de 1861 Joan Planas i 
Castañer aportà la meitat del capital, juntament amb 
el seu pare, de la Sociedad para el Alumbrado por 
Gas de Gerona, Nadal (1992), p. 64. AHG, Distric-
te notarial de Girona: Notaria Josep Casadevall, 
10-05-1861.

266 AHG, Districte notarial de Girona: Notaria Josep 
Casadevall, 25-02-1863.

30 fanals instal·lats. Els costos de construcció 
de la xarxa de canonades, dels fanals, del man-
teniment i conservació d’aquests, així com de 
l’encesa i l’apagada de llums, corrien a càrrec  
de l’empresa. El consum dels bleners havia de 
ser de 109 litres per hora i el preu pagat per 
l’Ajuntament per cada blener seria de 0,22 rals 
(0,055 ptes.). El preu del gas consumit en els 
edificis públics seria de 2 rals/m3 (0,5 ptes./m3), 
mentre que els consumidors particulars pagari-
en 2,5 rals/m3 (0,625 ptes./m3). En cas que 
l’empresa fes descomptes als particulars per 
consums grans, aquests serien aplicats a l’enllu-
menat públic. També s’establia que l’Ajun-
tament passava a ser el propietari de les instal-
lacions a la fi del contracte.

Ben aviat, ja a mitjans de 1864, aparegueren 
problemes d’impagament del gas consumit per 
part l’Ajuntament, i la viabilitat de l’empresa es 
veié amenaçada. A mitjans de 1866 Barrau es-
crivia que el problema havia començat en el 
moment mateix d’iniciar-se el servei i afegia que 
l’empresa no podia continuar finançant l’Ajun-
tament i que si la situació no es normalitzava, 
hauria de suspendre el subministrament. S’arri-
bà a un acord per reduir el nombre de fanals per 
tal de reduir la factura, però els conflictes amb 
l’Ajuntament van continuar. El 1867 l’Ajunta-
ment va intentar rescindir el contracte però el 
governador civil ho impedí.

La situació de l’empresa a mitjans de 1870 era 
precària a causa de l’augment del preu del carbó, 
l’increment dels salaris i el fet que l’Ajuntament 
no pagava. L’endeutament del municipi amb 
l’empresa arribà a 81.000 ptes. el març de 1873 
i les dificultats per a l’abastiment de carbó aug-
mentaven pel bloqueig dels carlins.

Fou en aquest context que Fortunato Balarí, 
director-gerent de l’empresa des de l’octubre de 
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1861, passà a ser soci en adquirir la participació 
que Joan Planas i Fàbrega havia cedit el 1861 a 
la societat tèxtil de la família, Planas e Hijo y 
Duran. D’altra banda, la participació que estava 
en els inicis de la societat en poder de Joan 
Planas i Castañé fou retirada el febrer de 1879 
per Planas y Cía. D’aquesta manera el capital de 
Barrau y Cía. quedava reduït a 150.000 ptes. i el 
nombre de socis a tres.267

Girona fou ciutat capdavantera en la introduc-
ció de l’enllumenat elèctric. El 1883, l’enginyer 
gironí Narcís Xifrà i Masmitjà realitzà amb èxit 
una primera demostració experimental. L’Ajun-
tament nomenà immediatament una comissió 
encarregada d’estudiar la implantació de l’en-
llumenat elèctric a la ciutat. Després de diversos 
entrebancs i subhastes desertes, la concessió per 
al nou sistema d’enllumenat fou atorgada el 1886 
a l’empresa Planas, Flaquer y Cía., que comen-
çà a construir la central elèctrica tot aprofitant 
les instal·lacions de l’anomenat Molí de Baix. És 
interessant anotar que el factòtum de l’empresa 
no era cap altre que Antoni Planas i Escubos, 
fill de Joan Planas i Castañé, un dels impulsors 
de la indústria del gas a la ciutat i un dels socis 
fundadors de Barrau y Cía.268

En el mateix any entrava en vigor el darrer 
contracte entre l’Ajuntament i Barrau y Cía. En 
les negociacions que s’havien iniciat uns anys 
abans, l’Ajuntament proposà una pròrroga de 
deu anys però Barrau rebutjà l’oferta tot dema-
nant que la pròrroga fos indefinida per tal de 
poder cobrar tot el que devia el Consistori a 
l’empresa. De fet, la voluntat de l’Ajuntament 

267 AHG, Districte notarial de Girona: Notaria,  
F. Franquesa, 7-7-1891. Sobre els inicis de l’electri-
citat a Girona, vegeu Alayo (2007), p. 114 i seg.

268 De fet, l’empresa Planas y Cía. es transformà en 
Planas, Flaquer y Cía. el 1883 arran de la mort de 
Planas i Castañé.

era prescindir de l’enllumenat públic per gas, 
però el deute acumulat amb l’empresa ho impe-
dia. Finalment, el contracte signat el 1886 tenia 
una durada indefinida però es podia rescindir 
amb sis mesos d’antelació. S’establia que l’en-
llumenat per gas seria supletori en cas d’avaria 
elèctrica. El nombre de fanals passava a ser  
de només una setantena i el preu baixava a  
1,25 rals/m3 (0,31 ptes./m3). El setembre de 1890 
l’Ajuntament notificava a l’empresa que l’enllu-
menat elèctric il·luminaria tota la ciutat i que 
havien d’acordar la data del cessament del sub-
ministrament de gas. El dia 27 de març de 1891 
fou l’últim dia de l’enllumenat públic per gas de 
la ciutat.

El juliol de 1891 els socis de Barrau y Cía. acor-
daren mantenir el nom de la societat col·lectiva 
i ampliar-ne la vida en 25 anys.269 Havien perdut 
l’enllumenat públic que tants problemes i dispu-
tes havia causat amb l’Ajuntament, però conti-
nuarien subministrant gas als seus abonats.

El 1901 la fabricació de gas era de 219.000 m3, 
que suposaven un consum per habitant de 
12,9 m3, molt minso, ja que era menys de la 
meitat de la mitjana de comarques. Desconeixem 
l’evolució de la producció entre 1905 i 1928, 
quan aquesta assolí la xifra de 423.986 m3 i el 
consum per gironí era de 20,2 m3, la màxima 
diferència amb el consum per habitant de co-
marques, que se situava en els 38,2 m3. El crei-
xement fou notable entre l’any 1928 i el 1935, 
quan es produïren 911.210 m3 i el consum per 
habitant arribà als 33,3 m3, reduint la distància 
amb la mitjana de comarques a 11 m3.

269 Josep Oriol Barrau, 50.000 ptes.; Fortunato Balarí, 
50.000 ptes.; Ereguiela Balarí, 35.000 ptes., i Cristina 
Pagès i Miralles, 15.000 ptes., esposa i filla del difunt 
Felip Pagès i Gimbernat.
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D’Alumbrado de Poblaciones a Gas Girona, S.A.

El 1911 l’empresa Barrau y Cía. fou adquirida 
per Alumbrado de Poblaciones, la qual al seu 
torn passà el 1920 sota el control d’Energía 
Eléctrica de Cataluña, mitjançant la compra per 
part d’aquesta darrera de gairebé la totalitat de 
les accions d’Alumbrado de Poblaciones. Mal-
grat el canvi de propietari, la fàbrica de la ciutat 
continuà sota la raó social d’Alumbrado de 
Poblaciones. El 1923 Energía Eléctrica de Ca-
taluña fou adquirida per la Barcelona Traction, 
Light and Power i després de la Guerra Civil, 
amb la naturalització del capital estranger, 
aquest conglomerat fou adquirit per Juan 
March, que creà FECSA el 1951. D’aquesta 
manera FECSA esdevingué la propietària de la 
fàbrica de gas de Girona.

La producció era d’1.083.945 m3 el 1950. Entre 
l’any 1953, quan s’arribà als 1.323.600 m3, i el 
1966 la producció s’estancà. Aquest fet, atès  
el creixement de la població gironina, compor-
tà una davallada del consum per càpita, passant 
dels 37,5 m3 el 1956 als 27,7 m3 deu anys més 
tard. Si bé el consum dels gironins s’acostà a la 
mitjana de comarques el 1950, amb una diferèn-
cia mínima de 2 m3, el 1966 la diferència torna-
va a ser notable, de 9 m3.

Fou en aquest any 1966 que les instal·lacions de 
destil·lació de carbó van ser substituïdes per unes 
altres de craqueig catalític de naftes de petroli. 
L’augment de la demanda continuà encara amb 
més força: el 1969, l’últim any per al qual dispo-
sem de dades desagregades, la producció va ar-
ribar a 2.766.000 m3, que significaven un consum 
per habitant de 54,9 m3, a només 3,5 m3 de dife-
rència amb el consum per càpita de comarques. 
Aquest augment depassà la capacitat de la línia 
de craqueig inaugurada el 1966, de manera que 
s’hi afegí una altra línia d’aire propanat.

El 8 de gener de 1971 es constituïa Gas Girona, 
S.A., i el 1982 es tancaren les línies de craqueig 
de nafta, quedant tan sols en funcionament  
les d’aire propanat. Finalment, el 1991 es passà 
a distribuir gas natural.

4.1.3. Palafrugell

Primera empresa: Nait, Vilaseca i Cía.

Encesa: 23 d’abril de 1882

Habitants: 6.434

Fundador: Adolf Nait i Lecond

Empreses successores:

Nait, Vilaseca y Cía. i Francesc Cristià 
i Cors, 1881

Francisco Cristià y Cía., 1897

Ubach Hnos. y Campderà, 1989

Leopoldo Gil i Llompart, 1908

Ajuntament de Palafrugell, 1914

Els inicis del gas

El primer intent d’establir el gas a la ciutat s’ha 
d’atribuir a Josep Lozano, veí de Barcelona, que 
féu una proposta en aquest sentit a l’Ajunta-
ment. Aquest li concedí l’enllumenat públic 
durant vint anys en una disposició del 8 d’abril 
de 1866, però la iniciativa no prosperà.270

Quinze anys més tard, el 24 de juny de 1881, 
l’Ajuntament signà el contracte de subministra-

270 AMP: “Obres d’infraestructura, 1866-1953”, sec. 
XIII, 3.5. Caixa A-2562.
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ment de gas per a l’enllumenat públic i privat 
amb Adolf Nait i Lecond, enginyer de naciona-
litat francesa, que actuava en nom de la societat 
Nait, Vilaseca y Cía. Aquesta empresa es pro-
posava emprar un sistema de fabricació basat en 
la destil·lació d’olis minerals mitjançant uns 
aparells Rieber & Gruner. El sistema exigia 
menys consum d’escalfor i en resultava una 
flama més brillant a un cost inferior. El produc-
te obtingut era denominat gas rico a causa de 
l’elevat poder calòric que tenia, però sembla que 
el procés de producció generava fums i olor 
molestos. El procediment només era aplicable 
a petita escala, en localitats petites o en instal-
lacions particulars.271

La durada del contracte era de trenta-cinc anys 
sempre que no apareguessin altres mitjans d’il-
luminació més moderns. L’Ajuntament cedí els 
terrenys on s’havia de construir la fàbrica i 
l’empresa assumia els costos de la construcció 
de la fàbrica, la xarxa, els 50 fanals que havien 
d’il·luminar els carrers i el seu manteniment. 
L’empresa, a més, quedava exempta del paga-
ment dels impostos i drets municipals durant 
els 35 anys de vigència del contracte. El contrac-
te contemplava la pròrroga per uns quinze anys 
més i, en aquest cas, arribats als 50 anys de 
contracte, les instal·lacions passarien a ser pro-
pietat municipal. Es contemplava la possibilitat 
que l’Ajuntament adquirís l’empresa després de 
35 anys. En aquest cas, dos pèrits, un per cada 
part, taxarien l’empresa i l’Ajuntament en pa-
garia el 90% del valor.

271 Segons algunes fonts, aquesta mateixa empresa havia 
realitzat abans una instal·lació similar a la ciutat de 
Blanes. No tenim referències addicionals que perme-
tin assegurar que efectivament Blanes va disposar en 
algun moment de subministrament regular de gas. 
Sobre la fabricació de gas rico, vegeu Barca i Alayo 
(2011), p. 61-62.

El preu del gas per a l’enllumenat públic fixat 
en el contracte era de 0,035 ptes./hora per  
blener amb un consum de 24 litres l’hora, i de 
0,04 ptes./hora si el consum era de 28 litres/hora. 
El gas per comptador consumit a les dependèn-
cies municipals es pagaria a 0,04 ptes. per 24 li-
tres (1,46 ptes./m3), i el destinat als consumidors 
particulars a 0,05 ptes. per 24 litres (2,08 ptes./
m3). Quan el consum a Palafrugell fos superior 
als 300 m3 al dia, xifra que no es va arribar a 
assolir, els preus es reduirien a 0,03 ptes./hora 
per als fanals i 1,875 ptes./m3 per a l’enllume- 
nat particular. La fàbrica havia d’estar en funcio-
nament en menys d’un any. Els terminis s’acom-
pliren i el 23 d’abril de 1882 s’encenien els 
 primers llums de gas. Poc després, els consumi-
dors demanaren una rebaixa del preu del gas i 
aquest es reduí a 1,6 ptes./m3.

L’agost de 1881 es formà una societat accidental 
entre Nait, Vilaseca y Cía. i Francesc Cristià i 
Cors per fer-se càrrec de la concessió. El no-
vembre del mateix any la participació de Nait, 
Vilaseca y Cía. passà per fusió a la Sociedad 
General de Alumbrado de España y Portugal. 
Al desembre, Francesc Cristià vengué part de la 
seva participació a Indalecio Fernández i 
Fernández. El 1884, la Sociedad General de 
Alumbrado de España y Portugal entrà en li-
quidació i Francesc Bonjoch i Miralles adquirí 
la participació en la fàbrica de gas de Palafrugell. 
La fàbrica quedava així propietat de tres socis: 
Francesc Cristià, Indalecio Fernández i Francesc 
Bonjoch. Finalment, l’octubre de 1897 es cons-
tituí Francisco Cristià y Cía., amb Francesc 
Cristià de gerent i Fernández i Bonjoch com a 
socis comanditaris. S’especificava que la societat 
tenia l’objectiu de transformar la fàbrica de “gas 
ric” a gas d’hulla.272 El canvi generà força pro-
blemes d’olors i de qualitat del gas.

272 AMP: “Enllumenat per gas, 1881-1912”, sec. XIII, 
3.4. Caixa A-2562.
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El 4 de febrer de 1898 es modificaren algunes 
clàusules del contracte amb l’Ajuntament i el 
preu màxim del gas passà a 0,4 ptes./m3, fet que 
suposava una notable rebaixa respecte dels preus 
fixats en el contracte amb l’Ajuntament de 1881. 
L’any 1901 la fàbrica produí 73.000 m3, mentre 
que el consum per habitant fou de 10,3 m3, molt 
baix en comparació amb la mitjana catalana de 
comarques, que era de 26,4 m3/habitant.

Gas i electricitat: una convivència difícil

L’empresa Gallart y Cía. demanà a l’Ajuntament 
la concessió per a la instal·lació de l’enllumenat 
elèctric aprofitant l’electricitat generada al Molí 
de Pals el juny de 1898. Quatre mesos més tard, 
l’Ajuntament concedí la instal·lació de l’enllu-
menat per electricitat sense alterar el contracte 
amb l’empresa del gas. Francesc Cristià va re-
córrer la concessió, però l’Ajuntament li res-
pongué que pel que feia a l’enllumenat públic el 
contracte només entraria en vigència quan es 
rescindís el contracte de gas.273 El desembre de 
1898, Gallart y Cía. fou absorbida per la socie-
tat Ubach Hnos. y Campderà, que comptava 
amb quatre socis: Josep i Antoni Ubach i Elo-
segui, Enric Campderà i Sala i Bonaventura 
Gallart i Cuadras, gerent de Gallart y Cía. Pocs 
mesos més tard entraren dos nous socis coman-
ditaris a la societat: Leopoldo Gil i Llopart i 
Ramon Rubio i López. L’enllumenat elèctric 
entrà en funcionament per la Festa Major, el 
juliol de 1900. El setembre de 1902 els tres socis 
de Francisco Cristià y Cía. vengueren les seves 
parts a Ubach Hnos. y Campderà, tot quedant 
la fàbrica de gas integrada en el negoci elèctric. 
La liquidació final de Francisco Cristià y Cía. 
tingué lloc el gener de 1904, quan Francesc  
 

273 Dalmau (1995), p. 15.

Cristià rebé 7.500 ptes. en metàl·lic i una pensió 
vitalícia de 2.000 ptes. l’any.274

Arran d’aquest canvi en l’estructura de l’oferta 
del mercat energètic, el 1903 l’Ajuntament sub-
hastà el subministrament de l’enllumenat públic 
per gas i electricitat per una durada de catorze 
anys, prorrogable a deu més. Aquest contracte 
era la fi de l’enllumenat per gas, que passava a 
ser merament supletori. L’empresa es compro-
metia a substituir en dos mesos l’enllumenat per 
gas; només quedarien 50 fanals de gas, que 
s’encendrien tan sols en cas d’avaria elèctrica. El 
contracte establia l’obligació de mantenir i mi-
llorar el servei del gas, però el subministrament 
continuà sent dolent. De fet hi havia prou raons 
perquè el consum de gas caigués i fos substituït 
per l’electricitat i, en canvi, observem que la 
producció de gas es mantingué durant la prime-
ra dècada. L’explicació d’aquest fet rau en el 
deficient subministrament d’electricitat que feia 
la companyia, amb sovintejats talls de corrent.

Sembla que la nova companyia tenia la intenció 
de desfer-se de la fàbrica del gas perquè era 
deficitària. L’Ajuntament es queixava a l’empre-
sa de la qualitat de l’enllumenat i expressava que 
no toleraria cap pressió per eliminar el gas. 
L’Ajuntament acceptava, però, que aquest fos 
un servei residual però la companyia estava 
obligada a servir-ne encara que fos en quantitats 
modestes.275

El 30 d’abril de 1908 els socis d’Ubach Hnos. y 
Campderà decidiren liquidar la companyia. La 
fàbrica de gas, les canonades de distribució, la 
central elèctrica, la línia de transport i la xarxa 

274 Eren el 10% del capital (20.000 ptes.), quantitat 
corresponent a la hipoteca que existia sobre la fàbri-
ca a favor de Cristià.

275 AMP: “Enllumenat per gas, 1881-1912”, sec. XIII, 
3.4, Caixa A-2562, juliol de 1905.
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de distribució d’electricitat passaven a ser pro-
pietat de Leopoldo Gil i Llopart. El negoci del 
gas era deficitari i Gil elevà el preu del gas el 
1910, però fou recorregut per l’Ajuntament. 
L’abril de 1912 augmentà el preu del gas a 
0,8 ptes./m3, tot esgrimint l’increment del preu 
del carbó a causa de les vagues a la mineria del 
Regne Unit. Gil tallà el subministrament a molts 
consumidors al·legant que no pagaven els rebuts. 
La situació provocà que l’alcalde escrigués al 
governador civil exposant que “[...] ha solivian-
tado en gran manera los consumidores de gas y 
en especial a los fabricantes que lo necesitan [y] 
se han producido tumultos [...]”.276

L’abril de 1913 Energía Eléctrica de Cataluña 
comprà l’empresa. L’Ajuntament passà a ser el 
propietari de la fàbrica de gas a principis de 1914. 
L’absència de la fàbrica en les estadístiques de 
l’Impuesto sobre el consumo de luz de gas, elec-
tricidad y carburo de calcio ens indica que la 
fàbrica va deixar de funcionar després que 
passés a ser propietat de l’Ajuntament.

4.1.4. Sant Feliu de Guíxols

Primera empresa: A. Sans y Cía.

Encesa: 24 de febrer de 1882

Habitants: 8.465

Fundador: Gaietà Ferrer i Ribas

Empreses successores:

P. Ferrer e Hijo, 1882

Palahí y Cía., 1908

Fábrica de Gas Costa Brava, S.A., 1956

276 Carta de l’alcalde al governador civil de 9 de maig de 
1912.

La primera iniciativa de la qual tenim coneixe-
ment fou la de Josep Sibils i Gros, comerciant 
guixolenc, que féu arribar una proposta a 
l’Ajuntament el 6 d’agost de 1874. L’Ajuntament 
l’aprovà en sessió del 3 de setembre, tot especi-
ficant que les instal·lacions havien d’emprar la 
tecnologia més moderna, que calia col·locar 
nous fanals als carrers i que les connexions de 
gas a diversos edificis municipals havien de ser 
a càrrec de l’empresa.277 Aquesta iniciativa no 
prosperà.

Un nou intent, també sense èxit, el protagonit-
zà Gabriel Chemardin, enginyer francès esta-
blert a París, que el maig de 1879 proposà a 
l’Ajuntament, a través de Josep Tenezé, comer-
ciant guixolenc, l’establiment d’una fàbrica de 
gas al municipi, sempre que li fos concedida 
l’exclusivitat per un període de cinquanta anys.

El suro i el gas

Finalment, el 6 juliol de 1881 Gaietà Ferrer i 
Ribas, empresari de Sant Feliu, i representant 
de la casa A. Sans y Cía., de Barcelona, obtingué 
el permís municipal per instal·lar l’enllumenat 
a gas. Durant el mes de setembre es construí la 
xarxa de distribució, d’1,8 km, i el 24 de febrer 
de 1882 s’encenien els primers llums.

Gaietà Ferrer era el fill petit de Pere Ferrer i 
Jordà, propietari de les empreses comercials 
sureres Ferrer y Cía. i Ferrer et Bartés. L’any 
1882 pare i fill constituïren l’empresa P. Ferrer 
e Hijo, que comprà la concessió i les instal-
lacions de la fàbrica de gas a Sans y Cía.

El contracte amb l’Ajuntament del juny de 1883 
contemplava la prestació del servei de l’enllu-
menat públic per 1.200 hores de mitjana anual, 
al preu de 0,004 ptes. per hora per bugia. La 

277 Bussot (2002), p. 98-104.
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durada del contracte era d’un any, prorrogable 
anualment de forma automàtica.

El preu del gas per a l’enllumenat particular era 
de 0,40 ptes./m3, mentre que el destinat a usos 
industrials aconseguia preus rebaixats sempre 
que el consum diari fos superior a 10 m3.

El 1887 la fàbrica va ser completament renovada. 
Gaietà Ferrer morí el maig de 1888, i aleshores 
l’empresa passà a propietat d’Isabel Alech 
Simón, la seva vídua, i la gerència al germà 
d’aquesta. El 1891, malgrat l’oposició del veïnat, 
es construí un gasòmetre de 600 m3. Alech sub-

contractà la gestió de l’empresa a uns industrials 
de Barcelona. Sembla que la manca d’inversions 
feia que la qualitat del gas fos mediocre i les 
protestes dels consumidors van anar en augment. 
A començaments de 1900 el preu del gas per a 
l’enllumenat públic augmentà en 0,05 ptes./m3  
i en 0,03 ptes./m3 el d’ús particular. El malestar 
va fer que comerciants de la vila es mobilitzessin 
per constituir una societat per subministrar gas 
a la població, però la iniciativa no prosperà.

Al tombant del segle, la fàbrica produïa 106.600 m3  
de gas l’any i el consum anual per habitant  
era de 14,2 m3. Un consum força inferior a la 

Retrat d’un grup de treballadors de la fàbrica de gas de Sant Feliu de Guíxols l’any 1921.  
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Fons Narcís Masferrer Buixó. Autor: Josep Manetes.
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mitjana de les comarques catalanes: la diferència 
era de 12 m3, però era el més alt de la demarca-
ció de Girona.

L’Ajuntament signà un conveni amb Hidroeléc-
trica del Ter per al subministrament d’electricitat 
al municipi a començaments de 1905. No era ni 
la primera ni l’única empresa d’electricitat a Sant 
Feliu. La Compañía de Electricidad de Sant Feliu 
de Guíxols, S.A., fundada el 1907 per empresaris 
locals encapçalats per Pere Pascual, fou la que 
inicià el subministrament d’electricitat a la vila a 
començaments de novembre d’aquell any.278

Una fàbrica nova

És en aquest context que el 24 de març de 1908 
es constituí la societat Palahí y Cía., amb un 
capital de 125.000 ptes. Isabel Alech traspassà 
les instal·lacions i els abonats a la nova empresa, 
que construí una fàbrica nova. El projecte de la 
nova fàbrica el realitzà Karl Francke, de Bremen. 
Els impulsors d’aquesta societat foren Josep 
Palahí i Auter, lampista nat a Figueres però veí 
de Sant Feliu, Joan Casas i Arxer, comerciant 
que aportà 50.000 ptes. al capital de la societat, 
el seu fill Agustí Casas i Viñas, també comer-
ciant, que hi aportà unes altres 50.000 ptes. i 
Aurora Pagès i Ribas, amb una participació de 
25.000 ptes. Josep Palahí consta com a soci in-
dustrial en l’escriptura fundacional i fou l’en-
carregat de la direcció tècnica i administrativa 
de l’empresa. D’altra banda, Agustí Casas n’era 
el soci capitalista, ja que ell i el seu pare hi apor-
taven la major part del capital.279

L’abril de 1908 l’Ajuntament decidí eliminar 
l’enllumenat per petroli, que il·luminava els 

278 Aquesta companyia restà independent fins al 1963, 
que passà a formar part de FECSA.

279 AMSFG, Fons Fàbrica de Gas Costa Brava, S.A., 
Fons Palahí y Cía., 1902-1956.

carrers més allunyats del centre. En aquells 
moments l’enllumenat públic es realitzava amb 
petroli, electricitat i gas. L’Ajuntament afavorí 
clarament la companyia del gas, ja que s’instal-
larien 225 fanals de gas de 25 bugies cadascun, 
dels quals 50 estarien encesos deu hores i  
la resta cinc hores. En canvi, l’increment de la 
instal·lació elèctrica consistia en 50 fanals de  
32 bugies, 75 de 10 bugies i 21 arcs voltaics. 
L’escriptura de la subhasta del 24 de desembre 
de 1908 establia una durada del contracte de deu 
anys i que el cost per a l’Ajuntament seria de 
9.500 ptes. anuals. En cas d’impagament per part 
de l’Ajuntament, la companyia podia demanar 
la rescissió del contracte. El preu establert en el 
contracte per a les dependències municipals 
quedava fixat en 0,25 ptes./m3, i un any després 
es rebaixà a 0,23 ptes./m3 el gas destinat a il-
luminació i a 0,20 ptes./m3 per a calefacció.280

Palahí y Cía. posà en marxa una campanya de 
captació d’abonats amb preus molt competitius. 
El creixement de l’empresa s’aturà amb la Pri-
mera Guerra Mundial, com tantes altres fàbri-
ques de gas. Per bé que durant els dos primers 
anys el subministrament de gas va continuar 
amb regularitat, a partir de 1916 l’escassetat de 
carbó va portar l’empresa a demanar a l’Ajun-
tament la rescissió del contracte d’il·luminació 
pública per gas i substituir-lo per l’electricitat. 
Al maig l’Ajuntament autoritzà l’empresa a no 
encendre els fanals de gas. L’empresa s’endinsà 
en el mercat de l’electricitat, fet que provocà 
enfrontaments amb la Compañía de Electricidad 
de Sant Feliu de Guíxols, S.A.

El febrer de 1919 l’Ajuntament concedí a Pala-
hí y Cía. el permís per a la instal·lació de la 
xarxa elèctrica al municipi. La Compañía de 

280 AMSFG: “Alumbrado público por gas”, secció XVII, 
núm. 9-3, Ui 5890.
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Electricidad de Sant Feliu de Guíxols, S.A. va 
interposar un recurs davant del governador que 
va ser desestimat. Un cop obtinguda la conces-
sió, Palahí y Cía. pactà amb Energía Eléctrica 
de Cataluña, que havia intentat entrar en el 
mercat guixolenc des de feia temps.281 Palahí y 
Cía. passava a distribuir l’electricitat de la gran 
productora elèctrica.

La diversificació productiva de Palahí y Cía. no 
era nova, ja que des dels seus inicis l’empresa 
tenia l’explotació del brollador d’aigua carbò-
nica de Salenys. La diversificació en l’àmbit de 
l’energia a partir dels anys vint no suposà l’ar-
raconament del negoci del gas a l’empresa, sinó 
que electricitat i gas convisqueren durant molt 
de temps. De fet, la producció de gas a la vila 
augmentà entre 1901 i 1928 un 2,8% anual, ar-
ribant a 342.620 m3, mentre que la producció a 
Catalunya disminuí. El consum de gas per ha-
bitant en el darrer any esmentat era de 37,7 m3, 
situant-se en la mitjana catalana i eliminant així 
el retard en el consum que existia a comença-
ments del segle xx. La producció de gas continuà 
creixent i assolí els 497.050 m3 abans de la Guer-
ra Civil, essent el consum per habitant de 
54,3 m3, que el situà entre els més alts de Cata-
lunya, 10 m3 per sobre de la mitjana del consum 
per habitant de comarques.

Les pèrdues de la postguerra i la adquisició 
per Vilafranquesa de Gas, S.A.

L’any 1941 morien Josep Palahí i Auter, el di-
rector de la fàbrica des dels seus inicis, i el 
principal accionista, Agustí Casas i Viñas. Ha-

281 L’expansió d’Energía Eléctrica de Cataluña per tot 
el territori català va topar amb la negativa de l’Ajun-
tament a concedir-li el permís per a l’extensió de la 
xarxa de distribució aèria el 1916. La companyia 
elèctrica va interposar un contenciós contra l’Ajun-
tament.

vien estat al capdavant de l’empresa durant 
33 anys, tret dels anys de la Guerra Civil, quan 
la fàbrica fou col·lectivitzada. El gerent passà a 
ser Rafael Bordas i Marimon, que representà 
l’empresa juntament amb Josep Casas i Viñas. 
Aquests anys foren difícils, ja que a les pèrdues 
de capital humà s’hi afegiren els problemes 
d’abastiment de carbó, que forçaren l’empresa 
a recórrer a la utilització de llenya per a la fa-
bricació de gas, amb la corresponent disminució 
de la qualitat del producte. La quantitat produï-
da també davallà; així, la producció de 1950 fou 
de 389.382 m3, un 22% inferior a la de 1935. El 
consum per habitant també havia baixat, si tuant-
se en els 46,9 m3 i mantenint-se més de 10 m3 
per sobre de la mitjana de comarques.

L’empresa, que continuava a mans de les famí-
lies Casas i Palahí, anava perdent empenta i es 
trobava en mal estat quan el 1956 fou adquirida 
per la companyiaVilafranquesa de Gas, S.A. La 
producció en aquell any se situava en el nivell 
assolit abans de la Guerra Civil, però el consum 
per habitant encara era inferior. El 6 de juliol de 
1956 es constituí la societat anònima Fábrica  
de Gas Costa Brava, S.A., que s’encarregà del 
subministrament de gas a la vila. Sota la nova 
empresa, la producció experimentà un creixement 
del 53,5% entre 1956 i 1963, quan s’arribarà als 
766.000 m3. El consum per habitant era llavors 
de 68,2 m3, assolint la màxima distància respecte 
del consum de comarques, que era de 36,4 m3.

El 1964 la fàbrica de Sant Feliu abandonà la 
destil·lació del carbó i passà a emprar un sistema 
combinat de destil·lació de llenya i posterior 
recarburació per nafta. Un sistema que aviat 
resultà obsolet i difícil de mantenir. El 1977 se’n 
decidí la substitució. L’alternativa triada fou la 
instal·lació d’una planta d’aire metanat alimen-
tada mitjançant gas natural. El gas natural es 
rebia en estat líquid transportat per carretera;  
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es procedia a la regasificació i, posteriorment, 
es barrejava amb aire; finalment es condiciona-
va i s’odoritzava per prevenir fuites.282

El 1969, últim any del qual tenim dades desa-
gregades, la quantitat de gas distribuït havia 
disminuït lleugerament, un 5%, mentre que el 
consum per habitant es reduí un 14%, situant-se 
en els 58,6 m3, el mateix nivell que la mitjana del 
consum de comarques. S’havia iniciat la dava-
llada, que acabà amb el tancament de la Fábrica 
de Gas Costa Brava, S.A. arran de l’arribada del 
gas natural en els anys noranta.

4.2 Demarcació de Tarragona

4.2.1. Reus

Primera empresa: Gas Reusense, 1854

Encesa: 14 de gener de 1855

Habitants: 28.171 (1857)

Fundador: Grup d’industrials i 
comerciants encapçalat per Macià Vila 
i Mateu

Richards i el capital reusenc

L’any 1853 l’Ajuntament de Reus demanà el 
permís al governador civil per tal d’establir 
l’enllumenat públic per gas i substituir així els 
llums d’oli que fins llavors havien il·luminat els 
carrers de la ciutat. Al setembre Macià Vila i 
Mateu, que encapçalava el grup de promotors 
reusencs per a la instal·lació de la fàbrica del gas, 
es reuní amb les autoritats municipals.283

282 Alayo i Barca (2011), p. 222-223.
283 Olivé (1985). La referència obligada de la història del 

gas a la ciutat de Reus és: Moyano (2012). Totes les 

El 29 de maig de 1854 es constituí la societat anò- 
nima Gas Reusense, amb un capital d’1.300.000 rals  
(325.000 ptes.) dividit en 650 accions de 2.000 rals  
(500 ptes.) cadascuna. La societat comptava amb 
39 accionistes, la majoria veïns de Reus. Els 
accionistes majoritaris, amb més de vint accions 
cadascú, eren nou i acumulaven 359 accions, que 
suposaven el 55% del capital social. En ordre 
d’importància decreixent, eren: Gaietà Pàmies 
i Juncosa, advocat de Reus amb 53 accions, 
William Richards, enginyer anglès amb 50, 
Macià Vila i Mateu, fabricant, natural d’Iguala-
da i veí de Reus amb 48, Joan Tarrats i Aleu, 
fabricant de Reus amb 45, Pere Sardà i Caylà, 
dedicat al comerç de Reus amb 35, Agustí Ru-
bert, natural de Sant Feliu de Guíxols i veí de 
Reus amb 35, Pere Òdena i Pujol, dedicat al 
comerç de Reus amb 33, Policarp Aleu, de Reus 
amb 32, i Ponci Morera, natural de Sant Feliu 
de Guíxols i veí de Barcelona, amb 28 accions. 
En realitat, Macià Vila era qui tenia un major 
pes dins de la companyia, ja que representava 
vuit accionistes veïns de Barcelona i controlava 
en total un 34 % del capital.284 La junta provi-
sional la componien Macià Vila, Josep Simó i 
Amat i Pere Òdena i Pujol.

Així doncs, foren empresaris reusencs, junta-
ment amb un petit grup de capitalistes de Bar-
celona (un 27%), els qui aportaren el capital de 
la societat. La presència en l’accionariat de dos 
accionistes estrangers: William Richards i Fréde-
ric Lemercier Bocours, tenia un altre caràcter. 
Richards era un enginyer anglès, veí de Barcelo-
na i bon coneixedor de la tecnologia del gas, que 
ja havia participat en la posada en marxa de la 
fàbrica de Sabadell, i que participaria després  

informacions que segueixen procedeixen d’aquesta 
obra, tret de quan s’indiqui altrament.

284 ACBC, Districte notarial de Reus: Notaria Plàcid 
Bassedas i Saludes, 29-5-1854.
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en l’engegada de les de Tarragona i Manresa. 
Fou l’encarregat d’adquirir la maquinària, de 
supervisar la construcció de la fàbrica i de diri-
gir la fabricació i distribució del gas durant els 
cinc primers anys. De fet, el contracte entre 
Richards i Gas Reusense del gener de 1854 es-
tablia que l’enginyer britànic es comprometia a 
dirigir la fàbrica durant una dècada, però dimi-
tí el 1859 i fou substituït en la direcció per Josep 
Simó i Amat. L’altre accionista estranger, Le-
mercier Bocours, també era un tècnic. En aquest 
cas un maquinista de Rouen, que s’encarregà del 
funcionament quotidià de la fàbrica. Els dos 
tècnics estrangers van proveir la iniciativa de la 
base tecnològica indispensable i veieren retri-
buïda la seva feina –si més no parcialment– amb 
accions de la societat.

A fi i efecte de dur endavant la iniciativa, l’Ajun-
tament creà, el febrer de 1854, una comissió 
encarregada de negociar amb els promotors. La 
junta de Gas Reusense presentà a l’Ajuntament 
un esborrany del plec de condicions que serví 
de base de les discussions. El plec fou finalment 
aprovat el novembre de 1854 i el contracte de 
Gas Reusense amb l’Ajuntament data del 13  
de gener de 1855, un dia abans de l’encesa dels 
primers carrers.285

El contracte atorgava el monopoli del submi-
nistrament de gas per a l’enllumenat públic i 
privat a Gas Reusense durant un període de 
trenta anys. L’empresa s’havia de fer càrrec dels 
costos de la construcció de la xarxa de distribu-
ció, de la instal·lació dels canelobres i fanals i 
del servei d’encesa i apagada dels llums. En el 
contracte es detallaven els carrers que havien de 
ser il·luminats i es regulava la distancia entre 
fanals. L’empresa s’obligava a subministrar a tots 
els particulars dels carrers amb canonada que 

285 Moyano (2012), p. 25.

ho demanessin i als establiments que estiguessin 
a menys de 10 vares de la canonada principal. 
La llum havia de ser clara, blanca i brillant, 
mentre que els becs havien de consumir cinc 
peus cúbics de gas per hora. El preu que pagaria 
l’Ajuntament era de 5,5 maravedís (0,04 ptes.) 
per cada hora i bec, o sigui 38,84 maravedís/m3 
(0,28 ptes./m3). S’establia que l’enllumenat es-
taria encès des de la posta de sol fins a mitjanit, 
tret dels dies de lluna plena. El contracte també 
contemplava que l’empresa interrompés el ser-
vei d’enllumenat públic en cas d’impagament 
per part de l’Ajuntament.

Com que també s’havia concedit el monopoli 
per a l’enllumenat privat, en el contracte es 
 fixaven els preus del gas per a abonats particu-
lars. El preu del gas per comptador era de 75 ma-
ravedís/m3 (0,55 ptes./m3), mentre que el sub-
ministrament a preu fet oscil·lava entre els 
11 rals (2,75 ptes.) al mes per una bugia encesa 
fins a les 9 del vespre i els 70 rals (17,5 ptes.) al 
mes per cinc bugies enceses fins a les 12 de la nit.

La precària situació econòmica de l’Ajuntament 
es féu palesa ben aviat i el 1858 es creà una co-
missió municipal per tal que, juntament amb 
Gas Reusense, busqués la manera de reduir la 
factura del gas que pagava l’Ajuntament. La 
solució passava per disminuir les hores d’enllu-
menat, però l’empresa no estava disposava a 
acceptar-ho, ja que suposava una forta reducció 
dels ingressos. Al final es reduí el nombre d’ho-
res i l’empresa fou indemnitzada amb 1.600 rals 
(400 ptes.) al mes fins l’any 1864, quan l’Ajun-
tament considerà que el conveni en què s’esta-
blia la indemnització quedava finalitzat i Gas 
Reusense ho acceptà.

L’enllumenat públic representava importants  
ingressos per a la companyia. El pressupost mu-
nicipal de 1864 dedicà 143.600 rals (35.900 ptes.)  
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a l’enllumenat per gas. Si estimem que el paga-
ment correspondria a un consum d’uns 128.000 m3  
i que la producció devia estar al voltant dels 
225.000-230.000 m3, això ens indica que més de 
la meitat de la producció anava destinada a 
l’enllumenat públic. La dependència respecte 
del consum públic aniria disminuint en augmen-
tar l’ús del gas entre els reusencs. Així, el càlcul 
efectuat per al 1880 ens indica que el consum de 
gas destinat a l’enllumenat públic estaria per 
sobre d’un terç de la producció.286 La dependèn-
cia de l’Ajuntament fou perjudicial, perquè el 
Consistori acumulà un important deute amb la 
companyia. L’any 1873 el deute municipal era 
de 216.092.53 rals (54.023 ptes.), que van aug-

286 El 1880 els ingressos per enllumenat foren de 
33.000 ptes., amb un preu de 0,28 ptes./m3; estimem 
el consum en 118.000 m3, mentre que la producció 
de l’empresa aquell any fou de 300.000 m3.

mentar a 106.808 ptes. el 1880 quan els ingressos  
d’aquell any per l’enllumenat eren de 30.000 ptes.,  
i van assolir el màxim de 153.478 ptes. el 1885.287 
La voluntat d’entesa per part de la companyia 
era gran, ja que, malgrat el sacrifici financer, la 
bona sintonia amb l’Ajuntament assegurava la 
situació de monopoli a la ciutat. L’Ajuntament 
va impedir la instal·lació de potencials compe-
tidors a Reus, tot denegant les llicències que 
demanaren societats com Puig, Sans y Cía., de 
Tarragona, que volia oferir gas només per a la 
calefacció, aprofitant que aquest ús no estava 
inclòs en el contracte de Gas Reusense amb 
l’Ajuntament, o la societat d’Alfons Gaillard. 
La relació entre empresa i Ajuntament no va 
estar absent de tensions, com ho mostra la in-
terrupció del subministrament de gas a les de-

287 Moyano (2012), p. 76.

Vista general de la fàbrica de gas de Reus, c. 1954. Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa.
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pendències municipals per aconseguir el pa-
gament del deute a finals de 1885 i la resposta 
de l’Ajuntament, amb la publicació de la sub-
hasta per a l’enllumenat públic per petroli, en 
què no es presentà cap oferta. La dependència 
era mútua i les dues parts estaven abocades a 
l’entesa.

L’endeutament municipal fou assumible perquè 
l’empresa tenia el monopoli de la distribució i 
per l’evolució favorable dels preus del carbó. 
Una vegada superada la fase inicial d’establiment 
de la companyia, els beneficis de Gas Reusense 
se situaren al voltant de les 74.000 ptes. entre 
1874 i 1879, fluctuant en la dècada dels vuitan-
ta però obtenint una mitjana de 87.000 ptes., que 
es mantingué durant la darrera dècada del segle 
xix. El 1889, quan tenim el valor del capital en 
accions de la companyia, el beneficis se situaren 
al voltant del 10%.288

L’any 1887 se signà el segon contracte amb 
l’Ajuntament, amb una durada de deu anys, 
molt inferior a la del primer contracte, tot i que 
continuà, amb successives pròrrogues, vigent 
fins al 1904. L’empresa continuava havent de 
fer-se càrrec dels costos tant de les canonades 
com dels fanals i del seu manteniment. En el 
contracte s’establien els nous carrers que calia 
canalitzar, que quedaren enllestits entre 1888 i 
1889. El preu del gas per a l’enllumenat públic 
quedà fixat en 0,02 ptes./llum/hora, la meitat 
del preu del primer contracte, tot i que l’empre-
sa el cobraria a 0,03 fins que el deute amb 
l’Ajuntament quedés liquidat. L’element més 
destacable del contracte era la disminució del 
preu del gas i la introducció de la possibilitat de 
modificar-lo en funció de les fluctuacions del 
preu del carbó. El preu del gas per a ús particu-

288 Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas, any 
1929, p. 778.

lar se situà en 0,25 ptes./m3, una davallada de 
0,30 ptes./m3 respecte del preu del primer con-
tracte, i de 0,20 ptes./m3 en relació amb 1880, 
quan el preu se situà en 0,45 ptes./m3. D’altra 
banda, en el segon contracte ja no es contem-
plaven les tarifes a preu fet, que es considera que 
afavoreixen el consum dels serveis a les rendes 
més baixes.

En les dues darreres dècades del segle xix la 
producció i el consum per habitant augmentaren 
considerablement gràcies a la important reduc-
ció dels preus del gas esmentada i a la que expe-
rimentà el 1897, quan arribà al mínim històric 
de 0,15 ptes./m3 i s’introduïren els comptadors 
automàtics, que funcionaven amb peces de 
10 cèntims. La producció de gas el 1857 havia 
estat de 199.593 m3, que suposaven un consum 
per habitant de 7 m3 l’any. La producció aug-
mentà fins als 300.000 m3 el 1880 i el consum 
per habitant s’incrementà a 10,9 m3.289 L’impac-
te de la disminució dels preus queda reflectit en 
les dades de 1901, quan la producció s’havia 
gairebé triplicat, passant a 872.263 m3, i el con-
sum per habitant arribà als 32,3 m3, xifra que 
estava per sobre de la mitjana catalana, exclo-
ent-ne Barcelona.

En resposta a les necessitats financeres derivades 
de l’expansió de la xarxa, s’amplià el capital a 
975.000 ptes. el 1889.

L’arribada de l’electricitat i la neutralització 
del competidor

El contracte de 1887 no incloïa cap clàusula de 
progrés com les que eren habituals en molts 
contractes d’aquesta mena segons la qual les 

289 Les dades de producció són les del gràfic 9 a Moya-
no (2012), p. 365. Les dades de població provenen 
dels Censos de población. S’ha utilitzat la població 
de 1877 per calcular el consum per habitant de 1880.
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companyies quedaven obligades a oferir el ser-
vei d’enllumenat amb la millor tecnologia dis-
ponible. Així doncs, l’entrada de Gas Reusense 
en l’àmbit elèctric no va derivar d’una obligació 
contractual, sinó de la voluntat d’evitar que la 
seva posició de monopoli es veiés completament 
alterada per l’entrada de nous productors en el 
mercat de la llum i la força. Malgrat els seus 
esforços, Gas Reusense no va poder evitar l’en-
trada en el mercat elèctric de l’empresa Lautille 
y Coca, reconvertida en Electra Reusense.

Durant uns anys, els reusencs van tenir dues 
opcions de subministrament d’electricitat: el 
corrent continu que oferia Electra Reusense i  
el corrent altern que proporcionava Gas Reu-
sense, i es beneficiaren de la competència entre 
les dues empreses. L’entrada en el negoci elèctric 
va obligar Gas Reusense a ampliar el capital 
social. Aquest s’havia situat en les 975.000 ptes. 
el 1889, però havia de fer front a les necessitats 
financeres derivades de l’expansió de la xarxa a 
què l’obligava el segon contracte amb l’Ajunta-
ment i la construcció de les oficines. El 1901 
l’expansió del mercat elèctric obligà la compa-
nyia a una ampliació de capital de 275.000 ptes., 
fins a arribar a les 1.250.000 ptes.

La neutralització que féu Gas Reusense de la 
primera embranzida de l’electricitat tingué uns 
resultats força positius per a la companyia.  
Els beneficis entre 1901 i 1911 assoliren les 
84.265 ptes. de mitjana anual, un rendiment del 
6,7% sobre el capital. Era inferior al del període 
precedent, però prou elevat tenint en compte la 
nova situació de competència. La competitivitat 
de l’empresa es mantingué mentre la principal 
forma de generació elèctrica fou la tèrmica. 
L’arribada de la hidroelectricitat, produïda als 
Pirineus a uns costos molt inferiors, féu inviable 
el model de negoci de Gas Reusense pel que feia 
a l’electricitat. Així les coses, la companyia va 

decidir vendre el negoci elèctric a Energía Eléc-
trica de Cataluña el 1912. Els canvis, però, eren 
més profunds. El mateix mercat del gas se’n veia 
afectat.

La llum de gas havia pogut competir amb la llum 
elèctrica mentre predominà l’electricitat d’ori-
gen tèrmic, però va perdre la batalla quan arribà 
la hidroelectricitat. La calefacció i la cuina es 
van convertir en els usos predominants del gas 
en l’àmbit domèstic. En l’àmbit industrial els 
canvis foren també substancials: el motor elèc-
tric desplaçà del tot els motors de gas i, com a 
les cases, el consum de gas quedà concentrat en 
la producció de calor, allí on el procés productiu 
ho exigia.

La venda del negoci elèctric va comportar una 
caiguda dels beneficis en termes absoluts, que 
quedaren situats en les 62.500 ptes. anuals, però 
no de la rendibilitat de l’empresa. L’import 
obtingut per la venda del negoci elèctric es re-
tornà als accionistes, de manera que el capital 
de la companyia quedà reduït a 625.000 ptes. En 
conseqüència, el rendiment del capital augmen-
tà altre cop fins al 10%, el mateix nivell assolit 
en el període de monopoli.

El retorn a l’especialització gasista i al negoci 
tradicional va veure’s truncat per l’impacte de 
la Primera Guerra Mundial. La multiplicació 
dels preus del carbó i les dificultats d’abastiment 
van afegir-se a l’alça general dels costos, entre 
els quals els salarials. Gas Reusense va poder 
repercutir part d’aquests increments en els preus 
del gas, però això no va impedir que els bene-
ficis regulars es convertissin en pèrdues. La 
situació no es normalitzà fins avançats els anys 
1920.

Malgrat la inestabilitat política i social, la dèca-
da prèvia a l’esclat de la Guerra Civil fou clara-
ment expansiva per al negoci del gas a Reus. La 
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companyia mantenia un respectable nivell de 
rendibilitat i la demanda augmentava. Justament 
fou aquest increment de la demanda i la cons-
tatació de l’envelliment de les instal·lacions el 
que va dur els directius de Gas Reusense a 
plantejar-se una renovació a fons de l’aparell 
productiu.

En concret, el 1933 es va decidir l’adquisició d’uns 
nous forns Glover-West, de tecnologia britànica, 
la instal·lació dels quals va obligar a ampliar els 
terrenys que ocupava la fàbrica, amb la compra 
d’una parcel·la annexa de 760 m2. El finançament 
de l’operació es féu mitjançant la venda de part 
de la cartera de valors que mantenia l’empresa i 
d’una ampliació del capital. Aquesta ampliació, 
de 625.000 a 1.250.000 ptes., s’acordà que es faria 
efectiva de forma ajornada, segons el que decidís 
la Junta de Govern, en un termini màxim de 
quinze anys.

Amb els nous forns, inaugurats el 1935, la fà-
brica comptava amb sis forns horitzontals, amb 
un total de 14 retortes, més la nova bateria de 
forns Glover-West, amb cinc retortes més.

La crisi de la postguerra i la venda  
a Catalana de Gas

La immediata postguerra fou un període extre-
madament crític per a totes les empreses de gas, 
i no ho va ser menys per a Gas Reusense. L’em-
presa havia signat un nou acord amb l’Ajunta-
ment que li proporcionava tranquil·litat des del 
punt de vista institucional, però això no va fa-
cilitar la solució del problema bàsic del moment, 
que no era cap altre que obtenir la primera 
matèria bàsica, el carbó. Com és sabut, just 
acabada la guerra la comercialització de l’hulla 
i l’antracita va quedar sota l’estricte control de 
l’estat. Les autoritats havien establert uns cupos 
per a cada consumidor en funció –se suposava– 

de la importància de l’ús i de quin havia estat el 
consum abans de la guerra. En general aquesta 
assignació no afavorí els productors de gas, que 
no es considerava un producte de primera ne-
cessitat. D’altra banda, l’assignació d’un cupo 
no assegurava que la quantitat fixada efectiva-
ment es rebés, ja que en darrer terme quedava 
supeditat a la disponibilitat global.

En el cas de la fàbrica de Reus, la manca de 
subministrament de carbó arribà al punt d’obli-
gar al tancament. Tot i que no s’havia recuperat 
del tot el nombre d’abonats particulars d’abans 
de la guerra, la fàbrica necessitava unes 200 tones 
mensuals de carbó per mantenir el servei, però 
en tenia assignades 80 tones, que –a més– arri-
baven de forma irregular. Hom tractava d’ajus-
tar el servei a les disponibilitats, però a la fi va 
resultar impossible. L’abril de 1942 s’hagué 
d’interrompre el subministrament. Els treballa-
dors que encara treballaven a les instal·lacions 
van ser acomiadats.

Una única alternativa va aparèixer davant dels 
responsables de l’empresa per pal·liar la situació. 
L’octubre de 1942 es va arribar a un acord amb 
Carbones del Cadí per arrendar-li la fàbrica per 
un període de tres anys, de 1943 a 1946, a raó 
de 125.000 ptes. anuals. Carbones del Cadí, que 
explotava diverses mines de lignit a la conca de 
Berga, era una empresa controlada per la famí-
lia Giró, que –al seu torn– tenia vincles estrets 
amb la família Mansana i amb Catalana de Gas. 
De fet, aquesta empresa també es va fer càrrec, 
en aquells anys, de la gestió de les fàbriques de 
Gas Mansana, S.A. a Tortosa, Manresa i Man-
lleu.

Les relacions entre l’empresa arrendatària i 
l’arrendadora no van ser fàcils, essencialment 
per les discrepàncies sorgides a l’entorn del 
manteniment de l’aparellatge de la fàbrica. Gas 
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Reusense es queixava dels efectes negatius sobre 
el material de la utilització de primeres matè ries 
com closques de fruits secs o unes determinades 
llenyes, mentre que l’arrendatari es defensava 
assenyalant que totes les altres fàbriques en 
funcionament empraven també aquests com-
bustibles atípics. El juny de 1946 Gas Reusense 
va recuperar el control de la fàbrica i va repren-
dre la producció en unes condicions generals 
que semblaven més favorables.

Efectivament, en els anys següents tant el nom-
bre d’abonats com la producció i els beneficis 
van recuperar-se, però sense superar els nivells 
assolits anteriorment. En el cas dels beneficis, 
el més significatiu, la caiguda en termes reals 
entre els anys 1933-35 i 1943-45 va ser d’un 
60 per cent. La revifalla dels anys posteriors va 
permetre recuperar deu punts percentuals, però 
en els primers anys 1950 van tornar a caure. Deu 
anys més tard, els anys 1961-1963, en el millor 
moment des de l’esclat de la guerra, els beneficis 
de l’empresa eren un 43 per cent inferiors als de 
1933-35.

Aquesta evolució va estar determinada per una 
sèrie de factors, alguns propis de l’empresa i 
d’altres que afectaven el sector del gas en el seu 
conjunt. Entre els primers cal esmentar els pro-
blemes derivats de les decisions tecnològiques 
adoptades. Ni els forns Glover-West, adquirits 
amb tanta il·lusió els anys 1930, ni el CGE, que 
començà a funcionar el 1959, van donar els re-
sultats esperats. A banda d’avaries i altres pro-
blemes, el fet és que els seus rendiments no 
permeteren millorar els marges d’explotació de 
l’empresa. Aquestes febleses pròpies s’afegien a 
les que enfrontava tot el sector, necessitat d’un 
canvi tecnològic radical i afectat de manera di-
recta i brutal per l’aparició del gas butà servit en 
bombona.

Gas Reusense es trobava, en conseqüència, en 
un carreró de difícil sortida. Les instal·lacions 
de producció i distribució necessitaven una in- 
versió molt notable per poder aspirar a una 
rendibilitat acceptable i, atesos els baixos nivells 
de capitalització de l’empresa, això només era 
possible amb l’entrada de nous inversors. Tro-
bar-los, però, era gairebé impossible a la vista 
de les incerteses que oferia el marc tecnològic i 
institucional en què es trobava el sector.

Enfrontats a aquest dilema, els directius de 
l’empresa van intentar diverses fórmules. Una 
primera fou un acostament a l’actor més fort en 
presència, l’empresa pública Butano, S.A., amb 
la qual es va signar un acord el 1960 per actuar 
com a distribuïdora d’una de les dues zones en 
què es dividia el districte de Reus. Naturalment, 
això no solucionava de cap manera el problema 
de fons i tampoc no feia augmentar de for- 
ma significativa els beneficis anuals. La segona 
va ser més efectiva, però no evità la desaparició 
de l’empresa.

Des de 1961, els directius de Gas Reusense es-
taven en contacte amb els tècnics de Catalana 
de Gas en relació amb una possible modernit-
zació de la fàbrica de Reus. Les petites millores 
que s’hi anaven introduint no podien ser altra 
cosa que petits pedaços per a un gran estrip. La 
renovació a fons de la fàbrica tenia un cost 
aproximat d’entre 25 i 30 milions de pessetes, 
una quantitat que els accionistes de Gas Reu-
sense no podien i no volien assumir. Els intents 
d’abordar la renovació mantenint la indepen-
dència de l’empresa van quedar més en paraules 
que no pas en propostes tangibles. A la fi, 
l’única solució fou la venda de l’empresa a Ca-
talana de Gas. L’acord definitiu, de finals de 
1964, establia un preu de 750 ptes. per acció, més 
1,65 milions pel terreny que ja havia adquirit 
Gas Reusense per instal·lar-hi la nova fàbrica.
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Catalana de Gas va començar de forma imme-
diata la construcció d’una nova fàbrica d’unes 
característiques similars a les ja instal·lades a 
Barcelona i en altres poblacions. Es tractava d’un 
sistema de craqueig catalític de naftes que pro-
duïa gas propanat. La nova planta entrà en 
funcionament a finals de 1969, moment en què 
l’antiga fàbrica de gas d’hulla de Reus, establer-
ta el 1854, apagà definitivament els seus forns.

4.2.2. Tarragona

Primera empresa: Richards y Cía./
Sociedad Tarraconense para el alumbrado 
por gas

Encesa: 12 de setembre de 1858

Habitants: 19.760

Fundador: William Richards

Uns intents primerencs, 1844-1857

Més d’una dècada abans de la introducció efec-
tiva del gas d’hulla a Tarragona, tenim notícia 
de diversos intents que no van reeixir. El 18 de 
juliol de 1844 l’alcalde de Tarragona rebé la 
primera proposta d’il·luminació pública per gas 
per part de la companyia francesa Compagnie 
Générale Provinciale du Gaz, i l’any següent era 
Lluís de Samartinere, com a representant de la 
Casa Cherrier Ainé et Cie., de París, qui es posà 
en contacte amb l’Ajuntament amb la mateixa 
finalitat. El 15 de setembre de 1846 Pedro de 
Lara, de Madrid, demanava iniciar negociacions 
per a l’enllumenat de gas. El 1851 ho intentava 
Golferichs, Cugat y Compañía, de Barcelona, 
responsables d’unes instal·lacions de gas por-
tàtil.

No sabem per quines raons aquestes gestions 
no van anar endavant. A l’arxiu municipal sí que 
es conserven unes bases presentades per Ramon 
Salvadó el 29 de gener de 1855. Tot sembla in-
dicar, però, que la primera negociació seriosa es 
produí l’estiu d’aquell any amb l’empresari 
francès Antoine-François Caffe, que estava 
promovent el subministrament de gas a Girona. 
Oferia establir 300 fanals a un cost de 100.000 rals 
(25.000 ptes.), que seria marginalment més eco-
nòmic que el cost a Reus (106.200 rals) o a Vi-
lanova (100.800 rals). Pel que feia al preu del gas 
per als particulars, l’empresari es negava a esta-
blir-lo a priori, i només es comprometia que no 
seria superior als de Barcelona o Reus. Les ne-
gociacions no van prosperar perquè, segons 
Caffe, les condicions que imposava l’Ajunta-
ment feien inviable l’empresa; especialment es 
queixava de: a) l’encariment que suposava cons-
truir la xarxa amb canonades de ferro colat en 
comptes de fang com ell proposava; b) que la 
xarxa de distribució i els fanals passessin a pro-
pietat de l’Ajuntament al final dels 30 anys de 
contracte, fet que convertia en inútils la fàbrica 
i el gasòmetre; i c) que hagués de subministrar 
gratuïtament l’enllumenat durant el Carnestol-
tes i les festes de Santa Tecla i de Nadal.

Un any més tard, l’Ajuntament tenia tres pro-
postes sobre la taula, una nova de Caffe, la 
d’Antoni Humbert Riera, de Barcelona, i la de 
Josep A. Recasens, també de Barcelona, però no 
les considerà adequades. Finalment, el 23 de 
gener de 1857 tingué lloc una subhasta, que 
resultà en la signatura del corresponent contrac-
te amb Antoni Humbert. Immediatament sorgí 
el dubte, per part del Consistori, sobre si Hum-
bert era el propietari de la finca que presentava 
com a fiança i la insuficiència del valor d’aques-
ta. L’empresari demanà que li deixessin iniciar 
la construcció, de manera que en poc temps el 
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valor de la fàbrica seria més gran que la fiança 
demanada. El Consistori acceptà l’argument 
tenint també en compte que altres municipis no 
demanaven cap fiança. De res no va servir, ja 
que Humbert no va complir el termini establert 
per a l’inici de les obres i l’Ajuntament hagué 
de rescindir el contracte.

En les subsegüents subhastes no es presentà cap 
licitador, la qual cosa no vol dir que no hi ha-
gués empreses interessades a oferir el servei. La 
mateixa Compañía General de Crédito en Es-
paña –una de les societats de crèdit més impor-
tants, propietària de diverses fàbriques a través 
de la seva filial Compañía General del Gas en 
España– es va oferir a fer-se càrrec del servei. El 
problema principal eren les condicions imposa-
des per l’Ajuntament, que les empreses consi-
deraven inacceptables. Així ho féu saber William 
Richards, enginyer anglès i impulsor de la fà-
brica de Reus, en una carta a l’alcalde de Tarra-
gona en la qual explicitava les dificultats que 
suposaven els termes de la subhasta i es mostra-
va disposat a encarregar-se ell mateix del sub-
ministrament en les mateixes condicions que 
imperaven a Reus. La carta estava acompanyada 
d’una recomanació del vicecònsol anglès 
Edward Bridgman. Fou aquesta oferta de l’en-
ginyer britànic la que finalment fou acceptada 
per l’Ajuntament tarragoní i desencallà el pro-
blema.

Richards a Tarragona

El 23 d’octubre de 1857 William Richards i Juan 
Cabeza Roig, l’alcalde de la ciutat, van signar l’es- 
criptura del contracte que atorgava a Richar ds 
l’exclusivitat per fabricar i distribuir gas per  
a l’enllumenat públic i particular a Tarragona 
durant trenta anys. Els termes del contracte eren 
pràcticament els mateixos que els establerts 
entre Gas Reusense i l’Ajuntament de Reus el 

gener de 1855. Els costos d’instal·lació de les 
canonades, així com l’encesa i apagada diària, i 
el manteniment tant dels llums com dels fanals, 
corrien a càrrec de Richards. En el contracte 
s’estipulaven els carrers pels quals havien de 
transcórrer les canonades i l’obligació posterior 
d’instal·lar l’enllumenat públic en tots els carrers 
en què la demanda dels particulars fos igual o 
superior a tres vegades l’enllumenat que s’havia 
d’instal·lar al carrer. L’empresa havia de submi-
nistrar a tots els particulars que ho sol·licitessin 
sempre que es trobessin en els carrers esmentats 
en el contracte i als establiments que estiguessin 
a menys de 10 vares de la canonada principal.

El contracte també precisava que la llum havia 
de ser clara, blanca i brillant, alhora que establia 
la dimensió dels becs i el consum corresponent: 
cinc peus cúbics de gas per hora. L’enllumenat 
estaria encès des de la posta del sol fins a mitja-
nit. En el contracte s’establia tant el preu de 
l’enllumenat públic com el del particular. 
L’Ajuntament pagaria 5,5 maravedís (0,04 ptes.) 
per bec de consum, mentre que els particu- 
lars podien optar pel consum per comptador, a 
65 maravedís (0,47 ptes.) el m3 amb un descomp-
te del 5% per a consums superiors als 200 ma-
ravedís (1,46 ptes.) al mes, o bé, per a un nombre 
determinat de llums durant unes hores fixes. En 
aquest darrer cas, el cost oscil·lava entre els 
11 maravedís (0,08 ptes.) al mes de la instal·lació 
mínima d’un bec fins a les 9 del vespre i els 
70 maravedís (0,51 ptes.) d’una instal·lació de 
cinc becs fins a les 12 de la nit.290

Uns dies més tard quedà constituïda davant de 
notari la societat en comandita denominada 
Richards y Cía., amb un capital de 52.500 duros 
(262.500 ptes.), dividits en 1.050 accions. En 

290 AHT, Notaries de Tarragona: Joaquim Fàbregas 
Caputo, 23-10-1857.
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l’acte compareixien, d’una banda, William Ri-
chards, que aportà el contracte amb l’Ajunta-
ment i percebé 110 accions, i de l’altra: Joan 
Rossell i Rossell (48 accions), Joan Gasset i 
Matheu (47), Josep Antoni Arandes (40), Fran-
cesc de Paula Bessa (40), Miquel Netto i Roca 
(32), Joaquim Rius i Ballester (30) i Edward 
Bridgman (30), vicecònsol del Regne Unit a 
Tarragona, que feia d’intèrpret i defensava els 
interessos de Richards. Els accionistes amb més 
de 20 accions, a més del ja esmentats, eren: 
Salvador Soler i Ballester, Ignasi Bas i Llorenç 
Folch amb 40 accions, Josep Fontanals amb 22 
i Francesc Virgili amb 20 accions. Cal destacar 
que alguns dels accionistes van participar en la 

promoció d’importants iniciatives empresarials 
de la ciutat, com Gasset i Netto, que foren 
promotors del Banc de Tarragona, del qual 
també fou accionista Rius.291 D’altra banda, 
Netto també va ser el president de la Junta 
d’Obres del Port de Tarragona.292

La Junta Directiva quedava constituïda per 
Antoni Arandes, Francesc de Paula Bessa i 
Edward Bridgman. Ells havien de recaptar els 
diners dels accionistes i realitzar els pagaments 
a Richards a mesura que la construcció de la 
fàbrica avancés, i alhora iniciar els tràmits per 
aconseguir l’autorització del govern per a la 
constitució com a societat anònima.293 La soci-
etat comptava amb 148 accionistes, la majoria 
amb menys de cinc accions. El juliol de 1858 es 
va crear, finalment, la societat anònima Sociedad 
Tarraconense para el alumbrado por gas, amb 
el mateix capital (262.500 ptes.) i nombre d’ac-
cions (1.050) que la seva predecessora. El dia 8 
de juliol de 1859 se signava un contracte de 
cessió de l’explotació de l’empresa durant deu 
anys a favor Edward Bridgman, que es compro-
metia a canvi a pagar un 6% als accionistes.294

No hi hagué canvis significatius en les estruc-
tures de la companyia en els següents vint-i-cinc 
anys. El 1885 la Sociedad Tarraconense para  
el alumbrado por gas tenia un capital de 
300.000 ptes., mentre que el deute acumulat  
de l’Ajuntament era de 353.113,36 ptes. El ca-
pital s’amplià a 600.000 ptes. el 1887 per fer front 

291 Rovira (2004).
292 Notícia penjada al Facebook per l’Arxiu del Port de 

Tarragona, el 4 de novembre de 2011. http://esla.
facebook.com/permalink.php?story_fbid=2900780
14345693&id=127965513975 138 [18.01.2013].

293 AHT, Notaries de Tarragona: Joaquim Fàbregas 
Caputo, 25-10-1857.

294 AHT, Notaries de Tarragona: J.A. Albiñana Borràs, 
8-7-1859.

Acció de la Sociedad Tarraconense para el Alumbrado 
por Gas, 1885. Arxiu Històric de la Fundació Gas 

Natural Fenosa.
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a les obres de l’eixample. El deute de l’Ajunta-
ment amb la companyia va anar augmentant fins 
a arribar a les 457.131,91 ptes. el 1890, de les 
quals 146.815,17 ptes. eren el deute pròpiament 
dit i 310.316,74 ptes. els interessos.

Passats els trenta anys establerts en el primer 
contracte, el 21 de gener de 1887 l’Ajuntament 
de Tarragona convocà un nou concurs per a 
l’enllumenat públic. Només s’hi presentà Enric 
Milà Roca, de Barcelona, que ho feia amb la 
intenció de traspassar tots els drets i les obliga-
cions a favor d’una societat en aquells moments 
encara no creada, Gasómetro Tarraconense.295 
Segons Josep Olivé, Milà era representant d’una 
empresa d’aparells i canonades per a la indústria 
del gas. Assabentat que s’havia creat a la ciutat 
una comissió formada per consumidors, con-
tactà amb ells i els oferí la cessió del contracte a 
canvi que adquirissin el material a l’empresa que 
representava.296

La Sociedad Tarraconense para el alumbrado por 
gas no es presentà a la subhasta perquè en el 
contracte que havia firmat el 1856 amb l’Ajun-
tament s’establia el dret de tempteig, reconegut 
també en les condicions del concurs en qüestió. 
Una vegada celebrada la subhasta, es preguntà a 
la Sociedad Tarraconense para el alumbrado por 
gas si volia continuar el subministrament amb 
les condicions establertes en la subhasta, però hi 
va renunciar. El fet que l’empresa no es presen-
tés al concurs és interpretat de manera diferent 
per Josep Olivé. Per ell, “la Sociedad Tarraco-
nense para el alumbrado por gas no es presenta 
a la renovació si l’Ajuntament no li satisfà unes 
150.000 ptes., que és el deute acumulat”.297

295 AHT, Notaries de Tarragona: Antoni Soler i Soler, 
17-5-1887.

296 Olivé (2002).
297 Olivé(199?), p. 30.

El nou contracte tenia una vigència de només 
deu anys i Milà oferí el subministrament de gas 
per a l’enllumenat públic a 17 cts. el m3. Aquest 
pagament incloïa els costos de extensió de la 
xarxa, l’adquisició dels fanals, així com el man-
teniment i el servei d’encesa. L’empresa es 
comprometia a construir noves les canalitza-
cions en aquells carrers en què hi hagués una 
demanda de deu llums (públics i privats) per 
cada 100 metres. En el contracte es regulava el 
preu màxim de l’enllumenat privat en 30 cts. per 
m3. La diferència més important respecte del 
primer contracte era l’eliminació de la clàusula 
d’exclusivitat; l’Ajuntament es reservava el dret 
d’autoritzar a altres empreses el subministra-
ment de gas a particulars.

De dues empreses a cap, 1887-1917

Segona empresa: Gasómetro 
Tarraconense, 29 de març de 1887

Encesa: 23 d’octubre de 1887

Capital inicial: 200.000 ptes.

Habitants: 29.043

Fundadors: Enric Milà, Grup de 
consumidors

Tarragona va ser de les poques ciutats que va 
comptar amb la presència de dues empreses de 
producció de gas, encara que fou per un breu 
període de temps. L’Ajuntament adjudicà defi-
nitivament el servei d’enllumenat públic a Enric 
Milà el 9 de març de 1887. Vint dies més tard es 
constituïa la societat Gasómetro Tarraconense, 
amb un capital social de 200.000 ptes. dividit en 
1.600 accions; abans d’acabar l’any les necessi- 
tats financeres de l’empresa feren augmentar el 
 capital a 300.000 ptes. i realitzar una emissió 
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d’obligacions per valor de 50.000 ptes. L’accio-
nista principal, amb 400 accions, era el polític 
liberal Salvador de Samà i de Torrents, marquès 
de Marianao, que fou president del consell d’ad-
ministració. Els accionistes amb 20 o més accions 
i vocals del consell eren: Joan Gonsé i Roure, 
comerciant, amb 50 accions, Basili Miret i 
 Martínez, comerciant, Ramon Miró i Sol, advo-
cat, Salvador Poblet i Compte, xocolater, Joan 
Mateu i Sabaté, comerciant, Joan Meroles i 
 Ismat, advocat, Francesc Xavier Sarró i Benigno 
López. Els cinc primers accionistes esmentats 
més Isidre Nadal i Picamal, comerciant (20 ac-
cions), Pere Soler i Ventosa, comerciant (20), 
Antoni Planells i Ramon, confiter (10), Eduard 
Rull i Bas, comerciant (6), Francesc Faro Clara-
munt, calderer (4), aportaven a la societat els 
contractes d’una durada de deu anys d’exclusi-
vitat que havien signat amb consumidors tarra-
gonins sempre que el preu fos inferior a 23 cts. 
el m3. En definitiva, un grup de consumidors de 
gas que volien aconseguir uns preus més assequi-
bles i impulsaren la creació d’una nova empresa.

Fins al 1892 les dues empreses van subministrar 
gas simultàniament a la ciutat de Tarragona. En 
la reunió de la Junta General d’accionistes de la 
Sociedad Tarraconense para el alumbrado por 
gas d’aquell any s’acordà la venda de l’empresa. 
En el balanç de 1891 la fàbrica i les existències 
tenien un valor de 692.040 ptes., mentre que els 
deutes pendents dels consumidors, inclòs 
l’Ajuntament, pujaven a 369.460 ptes. A comen-
çaments de maig de 1892 el consell d’adminis-
tració de Gasómetro Tarraconense decidí fer un 
augment de capital de 300.000 a 600.000 pesse-
tes i, un any més tard, emetia obligacions per 
valor de 500.000 ptes., per poder completar 
l’adquisició de la fàbrica de la Sociedad Tarra-
conense para el alumbrado por gas. El president 
de la companyia passà a ser Joan Gonsé.

Els beneficis de les dues companyies s’havien 
ressentit de la competència. El 1890 els beneficis  

de Gasómetro Tarraconense foren de 4.072 ptes. 
i els de la Sociedad Tarraconense para el alum-
brado por gas de 2.982 ptes., que suposaven un 
rendiment de l’1,3% i del 0,5% del capital, res-
pectivament. Els beneficis de Gasómetro Tarra-
conense el 1893, un cop adquirida la fàbrica de 
la Sociedad Tarraconense para el alumbrado por 
gas i restaurat el monopoli, foren de 61.069 ptes., 
un rendiment del 10,2% sobre el capital.

Un cop transcorreguda la dècada de vigència del 
contracte signat el 1887, el setembre de 1896 
l’Ajuntament considerà que s’havia de substi-
tuir el sistema d’il·luminació de gas per un 
d’elèctric. El 27 de febrer de 1897 tingué lloc la 
subhasta per a l’enllumenat públic elèctric i per 
gas, d’una durada de vint anys. Gasómetro 
Tarraconense fou l’empresa que guanyà la sub-
hasta. Per aquest motiu s’instal·laren dos motors 
de 80 cavalls per accionar les corresponents 
dinamos de corrent continu. L’empresa de gas 
entrava en el mercat elèctric impulsada per la 
demanda de l’Ajuntament d’il·luminar els car-
rers amb electricitat.

Les dades referents a la producció de gas a Tar-
ragona en el segle xix són inexistents. La prime-
ra dada disponible es refereix al consum per a 
l’enllumenat que aporta l’Estadística del im pues-
to sobre el consumo de luz de gas, electricidad y 
carburo de calcio. El 1901 aquest consum era de 
919.800 m3, és a dir, un consum mitjà per habi-
tant de 36,5 m3 anuals, superior al de la mitjana 
catalana de comarques, que es trobava a 28 m3 
per habitant. Segons les dades de la mateixa font, 
el consum es mantingué estable durant la pri-
mera dècada del segle xx.

El 1913, la Barcelona Traction, Light and Power, 
la Canadenca, adquirí la majoria de les accions 
de Gasómetro Tarraconense, amb l’objectiu 
d’eliminar el potencial competidor i aconseguir 
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un factor de càrrega millor en accelerar l’expan-
sió de l’electricitat a la ciutat. La fàbrica del gas 
deixà de funcionar el 29 de març de 1917. En 
aquells moments hi havia encara prop de 2.000 
consumidors domèstics de gas, que van demanar 
a l’Ajuntament que hi intervingués. La respos-
ta de la companyia elèctrica a l’Ajuntament no 
podia ser més explícita:

“El negocio del gas, que nunca dio resultados 
suficientes para remunerar decorosamente el 
capital en él invertido, ha venido afectado por 
la crisis del carbón cada día más aguda y el au-
mento en el precio del gas que propuso la Com-
pañía y que suscitó en Tarragona protestas tan 
vehementes como injustificadas, solo hubiera 

podido disminuir algo las pérdidas, nunca pro-
porcionar un beneficio que es el fin legítimo de 
toda industria.

En estas condiciones, al expirar el plazo de vida 
legal del Gasómetro Tarraconense, no podría el 
Consejo proponer ni la Junta General acordar 
que se prorrogase la vida de una Sociedad con 
la seguridad de obtener nuevos quebrantos a 
sumar a los ya muy importantes de los últimos 
ejercicios. En su consecuencia, hubo de resolver-
se liquidar la Sociedad y hacer coincidir el tér-
mino de la explotación con el de su vida legal”.298

298 AHT: Carta del director gerent de Riegos y Fuerzas 
del Ebro a l’Excm. Alcalde de Tarragona, 9-2-1917.

Fàbrica de Gas Tarraconense (Tarragona), c. 196?-1969. Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa.
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El retorn del gas en 1953

Tercera empresa: Gas Tarraconense, 22 
d’octubre de 1947

Encesa: 1 de gener de 1953

Habitants: 38.841

Tarragona es mantingué sense servei de gas 
durant trenta-sis anys: des del 1917 fins al 1953. 
El 22 d’octubre de 1947 es constituí la societat 
anònima Gas Tarraconense, amb un capital 
nominal de 4.000.000 pessetes, de les quals es 
desemborsaren tres milions. El consell d’admi-
nistració de la companyia l’integraven: Víctor 
Merelo de Barberà, president, Josep Maria 
Melendes Rué, vicepresident, Agustí Pujol Sevil, 
Antoni Soler Morey, Juan Bautista García Fran-
cisca, Vicent Argany Masquef i Lluís Sedó 
Boronat, vocals, Josep Ixart de Moragas, secre-
tari, i Domènec Martí Campmany, conseller 
delegat.299 L’objectiu era produir fins a 3.000 m3 
al dia, però els problemes financers, la manca de 
materials i un contenciós amb una empresa 
veïna a la localització escollida feren que s’en-
darrerís més de cinc anys l’inici de la fabricació. 
El primer dia de 1953 es posà en funcionament 
la fàbrica, que produiria 223.600 m3 en aquell 
any. En tres anys la producció s’havia gairebé 
triplicat, i deu anys després de la posada en 
marxa la producció era de 2.328.000 m3, amb un 
consum per habitant de 43,6 m3. El 1967 s’inau-
gurà una planta de naftes amb una capacitat de 
60.000 m3 de gas detoxicat. La producció el 1969 
era de 3.421.000 m3, que suposaven un consum 
per habitant de 43,7 m3. El fort creixement de 
la població tarragonina dels anys seixanta im-
pulsà l’augment de la producció; no es tractava 
d’una intensificació del consum sinó d’un aug-

299 Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas, 1935.

ment del nombre de consumidors, tal com 
mostra l’estabilitat del consum per habitant.

El 25 d’abril de 1974, Catalana de Gas entrà en 
el consell d’administració de l’empresa, i va 
adquirir la totalitat de les accions a finals 
d’aquell mateix any.

4.2.3. Tortosa

Primera empresa: Joan Barnils i Riera, 
1867

Encesa: 27 de novembre de 1867

Habitants: 24.977 (1857) i 24.057  
(1877)

Fundador: Joan Barnils Riera

Empreses successores:

Josep Mansana i Dordan, 1874

Gas Mansana, S.A., 1935

Empresa Municipal de Servicios Públicos, 
1962

La fàbrica de Joan Barnils i Riera

El 22 de febrer de 1862 el ple de l’Ajuntament 
de Tortosa concedí a Joan Barnils Riera, veí de 
Tarragona, el contracte de l’enllumenat públic 
per un període de dotze anys. L’Ajuntament li 
cedí els terrenys per a l’establiment de la fàbri-
ca i el gasòmetre i Barnils s’obligà a construir la 
fàbrica i la xarxa i a comprar tots els fanals. 
L’empresa havia de mantenir els fanals i encar-
regar-se de l’encesa i l’apagament d’aquests. En 
el contracte es fixava el preu de l’enllumenat 
públic a un ral de billó (0,25 ptes.) per m3, i 
Barnils era lliure d’establir el preu de l’enllume-

Industria del gas a Catalunya.indd   162 26/4/17   16:42



4. Fàbriques d’altres demarcacions

–163–

nat per a ús particular. En cas que l’empresa 
rebaixés el preu del gas per el consum particular, 
també hauria d’aplicar la mateixa rebaixa al preu 
de l’enllumenat públic.

Passaren cinc anys i el 8 de març de 1867 se 
signà el contracte entre l’Ajuntament i Barnils. 
La inauguració de l’enllumenat fou el 27 de 
novembre de 1867 amb gas Arbós.300 Un any 
més tard ja hi havia registrades les primeres 
queixes per la qualitat del gas que es produïa a 
la fàbrica. Les relacions entre Barnils i l’Ajun-
tament anaren empitjorant i a començaments de 
1872 l’Ajuntament el multà amb deu duros  

300 Gaceta Industrial, 1867, p. 408.

(50 ptes.) diaris, que Barnils demanà que se li 
retiressin però l’Ajuntament no ho féu. En 
aquell mateix any l’Ajuntament havia de retallar 
el pressupost i, per aquesta raó, la comissió per 
a l’enllumenat públic proposà que els fanals 
existents s’apaguessin una hora abans, o sigui, 
entre les 10 i les 11. Calculaven un estalvi de 
3.467,5 ptes. Des de feia mesos l’Ajuntament no 
pagava el consum i a finals d’any Barnils fixava 
un ultimàtum d’interrompre l’enllumenat a 
partir del dia 2 de gener si l’Ajuntament no feia 
efectius els pagaments. La resposta de l’Ajunta-
ment fou que se li havien ofert uns pagaments i 
que per “las especiales circunstancias económicas 
en que se encuentra el municipio por causa de los 
trastornos políticos que agitan al país, especial- 

Fàbrica de Gas de Tortosa, c. 1928. Foto Ramon Borrell. Gràcies a la col·laboració de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre.

Industria del gas a Catalunya.indd   163 26/4/17   16:42



–164–

mente a esta comarca, dificultando la marcha 
regular de la cobranza de los varios impuestos 
destinados a cubrir las obligaciones del presupu-
esto municipal han sido en parte acumplidos 
(...)”.301 Hi afegien que Barnils no tenia cap dret 
a disposar de l’enllumenat i que el contracte li 
imposava unes obligacions que no podia eludir. 
No s’apagà l’enllumenat el dia 2 i Barnils tornà a 
demanar el pagament de les factures endarrerides.

Josep Mansana inicia l’adquisició  
de fàbriques

Un any més tard, el 27 de gener de 1874, Joan 
Barnils demanava a l’Ajuntament, en compli-
ment de l’establert en l’escriptura de la conces-
sió de l’enllumenat, que l’autoritzés a traspassar 
i vendre la fàbrica a Josep Mansana i Dordan. 
La corporació aprovava el traspàs fent esment 
de la situació de fallida en què es trobava Barnils 
i que aquesta situació li impedia endegar les 
reformes que eren indispensables per a la millo-
ra del servei. També es feia esment que Mansa-
na era “(...) inteligente, de antecedentes intacha-
bles (según informes formados) de práctica 
consumada en la iluminación por gas, y de res-
pectabilidad (...) comercio de carbones a que está 
dedicado (...)”.302

La compra de la fàbrica de Tortosa per part de 
Josep Mansana i Dordán, seria la primera d’un 
seguit d’adquisicions d’empreses en fallida que 
l’administrador de la Sociedad Catalana faria a 
títol personal. A Tortosa seguiren les fàbriques 
de Manresa i Manlleu.

El deute de l’Ajuntament amb Barnils ascendia 
a 32.060,92 rals (8.015,23 ptes.) i sumant-hi els 

301 ACBE: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Tortosa.
302 ACBE: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Tortosa,  

27-1-1874.

imports de febrer i març de 1874 arribava als 
43.116,44 rals (10.779,11 ptes.).303 L’Ajuntament 
notificà a Mansana que no podia satisfer cap 
quantitat a compte però que procuraria pagar 
mensualment l’enllumenat i que quan pogués li 
donaria una quantitat pels endarreriments.

El deute de l’Ajuntament amb l’empresa del gas 
va esdevenir un problema crònic que queda re-
flectit en el Libro de cuenta corriente con la fá-
brica del gas á cargo de D. José Mansana por el 
alumbrado público de Tortosa del 1874 al febrer 
de 1891 que es troba en l’arxiu de l’Ajuntament. 
L’administrador de l’empresa féu diverses temp-
tatives per aconseguir cobrar el deute. El setem-
bre de 1880, l’Ajuntament, atesa la impossibilitat 
de fer els pagaments a causa de la mancança de 
recursos, nomenà una comissió de regidors per-
què juntament amb el representant de l’empresa 
establissin la forma de satisfer el deute i propo-
sessin la pròrroga i modificació del contracte. El 
1881 l’Ajuntament pressupostava 15.000 ptes. 
per pagar els endarreriments del gas.304

Els incompliments portaren José Gonzalez 
Compañá, administrador de la fàbrica, a inter-
posar un recurs davant la Diputació reclamant 
el deute de 171.630,08 ptes. que l’Ajuntament 
de Tortosa havia reconegut en concepte del 
deute més interessos. El gener de 1885, la Di-
putació obligà l’Ajuntament al pagament d’una 
desena part del deute i a fer un pressupost ex-
traordinari per a la resta. Però el 29 de gener de 
1885 l’Ajuntament manifestava no poder assu-
mir el pagament “por cuanto el Ayuntamiento 
tiene retenidos para pago de la hacienda todos 
los arbitrios municipales, sin que pueda atender 

303 ACBE: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Tortosa, 
19-3-1874 i 11-5-1874.

304 ACBE: El Correo de las familias (Tortosa), 18-12-
1881, pàg. 2.
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a sus más precisas necesidades pero que procu-
rará en cuanto le sea posible cumplir lo que se 
le previene”.305

El 1901, segons el llibre de comptes, l’Ajunta-
ment devia a Mansana 298.393,44 ptes. de 
 l’enllumenat públic i 148.559,74 ptes. correspo-
nents al 6% d’interessos. És a dir, un total de 
446.953,18 ptes. de deute.

El consum de gas destinat a l’enllumenat el 1901 
fou de 146.000 m3, que suposaven un consum 
anual mitjà per habitant de 5,97 m3. Un consum 
minso en comparació amb les altres ciutats ca-
talanes de comarques, ja que la mitjana es troba-
va en els 28 m3 per habitant. Malauradament no 
tenim dades del consum dels anys anteriors, però 
una possible explicació del baix consum seria la 
primerenca aparició de l’electricitat a la ciutat. 
El 1892 el Banc de Tortosa va posar en marxa la 
fàbrica elèctrica, però encara trigaria algunes 
dècades a generalitzar-se a les cases par ticu lars.306 
El baix consum de gas persistí i el 1933, quan la 
producció anual era de 550.167 m3, la producció 
per habitant a Tortosa era de 15 m3 per habitant, 
un terç de la mitjana catalana de comarques.

El 2 de gener de 1935, després de la mort de 
Josep Mansana i Terrés, es creà Gas Mansana, 
S.A., una societat anònima amb un capital de 
2.250.000 ptes. que aplegava les fàbriques de 
Tortosa, Manresa i Manlleu, propietat de la fa-
mília. Pere Martí Julià, que havia estat l’admi-
nistrador de la fàbrica de Tortosa des de 1923, 
passava a ser el director gerent de l’empresa.307 
El consell d’administració el componia la famí-
lia: Francisca Torres, vídua de Mansana, n’era 

305 ACBE: Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Tortosa, 
29-1-1885.

306 Baila (1999), p. 312.
307 ACBE: Heraldo de Tortosa, 30-01-1935, pàg. 2.

la presidenta, Maria Mansana, la filla, la vicepre-
sidenta, i Pere Giró, el secretari.

El 1950 les dades estadístiques disponibles indi-
quen una producció anual de 547.970 m3, desti- 
nat fonamentalment a l’enllumenat privat 
(398.233 m3), 56.338 m3 als usos industrials i 
només 3.807 m3 a l’enllumenat públic, essent  la 
resta pèrdues (74.067 m3) i consum propi 
(15.525 m3). El nombre d’abonats de l’enllumenat 
era de 1.356, mentre que els abonats industrials 
eren 25. El preu mitjà era d’1,45 ptes. el m3 tant 
per a usos industrials com per a l’enllumenat.308

L’empresa va passar a ser gestionada per l’Ajun-
tament de Tortosa pels volts de 1962, quan  
les seves instal·lacions ja estaven antiquades i 
obsoletes. El 1963 l’Empresa Municipal de 
Servicios Públicos produïa 508.000 m3, xifra que 
aniria augmentant fins a l’any 1969, quan es 
fabricaren 588.000 m3. És a dir, un consum per 
habitant d’11,5 el 1963 i de 12,7 el 1969, infe rior 
als valors enregistrats abans de la Guerra Civil. 
L’any 1975 ja es considerava que l’empresa no 
era rendible.

4.2.4. Valls

Primera empresa: Sociedad Anónima 
del Alumbrado por Gas de Valls

Encesa: 8 de desembre de 1880

Habitants: 13.250

Fundadors: Louis Mouren Ferand

Empreses successores:

Francesc Ybern i Roig, 1894

308 Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1944).
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Temptatives primerenques, 1854-1879 

A mitjan segle xix Valls era la quarta ciutat més 
gran de Catalunya, per darrere de Barcelona, 
Reus i Tortosa. La principal activitat econòmi-
ca era la derivada del conreu de la vinya i de 
l’elaboració de productes vitícoles per a l’expor-
tació. La ciutat comptava, a més, amb una no-
table indústria tèxtil i de tractament de pells.

L’Ajuntament de Valls aprovà el 18 de febrer de 
1854 el plec de condicions per a la instal·lació del 
gas a la ciutat. Les persones que havien de dur a 
terme la iniciativa eren Joan Baró, de Valls, i Joan 
Oliver, de Tarragona. Aquesta primera iniciativa 
no prosperà. El clima de conflictivitat laboral 
que portà a la crema de fàbriques no va ajudar a 
fer efectiu el projecte d’una fàbrica de gas.

Uns anys més tard, el 2 de novembre de 1856, 
l’Ajuntament signà el contracte amb Josep An-
toni Recasens i Magriñà, òptic, natural de Tar-
ragona i veí de Barcelona, per dur a terme  
un nou projecte. Consistia en la instal·lació de 
140 llums, que suposarien un cost per al Con-
sistori de 26.551 rals (6.637,75 ptes.) l’any. La 
durada del contracte era de vint-i-cinc anys. 
Recasens havia obtingut cinc mesos abans un 
contracte similar amb l’Ajuntament d’Igualada. 
La manca de capital i de coneixements tècnics 
per poder dur el projecte va fer que el juny de 
1857 el projecte empresarial es reformés. Es creà 
una societat en comandita, Soler y Compañía, 
amb un capital de 12.000 duros (60.000 ptes.), 
el principal soci de la qual era Joan Soler Rovi-
ra, mestre d’obres, natural de Solsona i veí de 
Barcelona, amb una participació de 10.000 duros 
(50.000 ptes.). Per la seva banda, Josep Antoni 
Recasens aportà a l’empresa els contractes amb 
els ajuntaments d’Igualada i Valls, que foren 
valorats en els 2.000 duros restants. El tercer 
soci de l’empresa era Pròsper Lamotte i Zalon, 

maquinista, natural de Rouen (França) i veí de 
Sants, que hi participava com a soci industrial 
sense aportació de capital, però amb els conei-
xements necessaris per dirigir la construcció dels 
gasòmetres i la fabricació del gas.309 Tampoc 
aquest projecte reeixí, segurament per la feblesa 
dels recursos disponibles.

La tercera temptativa arribà el 1863 amb la 
fundació de la Sociedad Anónima Gas Vallense 
per part d’homes del comerç i la indústria de 
Valls, com Lluís Veciana Basa, Antoni Homs, 
Josep Dasca Folch i Joaquim Amat Moragas.  
El capital social de la societat ascendia a  
600.000 rals (150.000 ptes.). L’any 1867 la socie-
tat obtenia la concessió de l’Ajuntament per 
fabricar gas. El declivi econòmic que patia 
l’economia de Valls i, una vegada més, la con-
flictivitat social que quedà evidenciada amb la 
revolta federal d’octubre de 1869, van desanimar 
els emprenedors. El 1870 la societat sol·licità a 
l’Ajuntament la rescissió del contracte al·legant 
“la falta de proponente y las dificultades de la 
época”.310

La retirada dels empresaris locals propicià la 
presentació de dues noves propostes, el mateix 
any 1870. Una de propiciada pel britànic 
Edward Lozey i l’altra per l’empresari Antoni 
Puig, impulsor de la introducció de la llum de 
gas a Vilafranca del Penedès el 1866. Sembla que 
l’Ajuntament atorgà la concessió a Antoni Puig 
per les reticències que tenien els industrials 
vallencs respecte de Lozey pel fet de ser estran-
ger.311 No fou una bona pensada: un any més 
tard, en no haver iniciat les obres, l’Ajuntament 
hagué de retirar-li a Puig la concessió atorgada.

309 AHPB: Notaria Joaquim Arolas, 11-6-1857.
310 Ribé i Gascon (1995), p. 18.
311 Ribé i Gascon (1995), p. 20.
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Sociedad Anónima del Alumbrado  
por Gas de Valls 

Finalment, el 7 de març de 1879, l’Ajuntament 
signà un contracte amb l’empresari francès 
Louis Mouren Ferrand per a l’establiment del 
gas a la ciutat. La companyia de Mouren estava 
domiciliada a Marsella i comptava amb un capi-
tal de 220.000 francs (220.000 ptes.). El contrac-
te fou efectiu el 21 d’agost de 1879. La Sociedad 
Anónima del Alumbrado por Gas de Valls, amb 
Louis Mouren com a gerent, es comprometia a 
construir la fàbrica i a instal·lar 250 fanals i  
la consegüent xarxa de distribució. En el con-
tracte s’establia que l’Ajuntament pagaria el gas 
a 0,32 ptes. el m3 i que els particulars ho farien 

Vista parcial de la fàbrica de gas de Valls, ca 1896. Autor desconegut / Arxiu Municipal de Valls. Fons Impremta Castells.

a 0,45 ptes. El 8 de desembre de 1880 s’inaugu-
rà la fàbrica i s’encengueren els 249 fanals.

Probablement, els emprenedors perceberen el 
canvi de tendència de l’economia de la vila. El 
1881 es constituí el Banc de Valls i el 1883 hi 
arribava el ferrocarril.

Isidre Boixader Solana fou l’enginyer indus trial 
que va construir i dirigir la fàbrica en els seus 
inicis. Les promocions d’enginyers industrials 
de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona van co-
mençar a assumir, a partir dels anys seixanta, la 
direcció de les fàbriques de gas catalanes i espa-
nyoles i, en menor mesura, també la construcció. 
Boixader, per exemple, a més de la fàbrica de 
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Valls, construí la d’Almeria.312 El relleu en la 
direcció de la fàbrica de Valls el prengué Josep 
Borràs Caselles, un altre enginyer industrial de 
la promoció de 1866,313 a qui succeí, el 1888, Pau 
Forès, arquitecte de Valls.

El servei d’enllumenat prestat per la fàbrica 
vallenca no fou satisfactori i per aquesta raó 
l’Ajuntament fixà una penalització de 0,5 ptes. 
per cada fanal que no estigués encès durant les 
hores estipulades. El nombre de comunicats per 
fanals no il·luminats ascendí a 1.073 entre 1885 
i el maig de 1891. Les queixes per part dels 
consumidors privats eren també nombroses. Els 
industrials es queixaven de la poca il·luminació 
que feien els llums. Sembla que la manca d’in-
versió tant a la fàbrica com a la xarxa de distri-
bució era la raó principal de les deficiències. 
Louis Mouren Ferand es retirà del negoci de 
Valls el 1894, en vendre les seves accions de la 
companyia a Francesc Yvern Roig.

Els Ybern: 68 anys produint gas, 1894-1962

La família Yvern fou la propietària de l’empre-
sa de gas de Valls durant 68 anys, fins al 1962, 
quan es tancà la fàbrica. Francesc Yvern Roig, 
natural de Vilanova i la Geltrú, era arquitecte i 
enginyer de formació. No era aliè a la indústria 
del gas, ja que va estar implicat en la construcció 
de les centrals de Xàtiva, Dénia, el Vendrell i 
Tarragona.314

Les millores que va introduir Yvern consistiren 
en un forn de calç per purificar el gas i millo-
rar-ne la qualitat, la construcció d’un nou gasò-
metre, la instal·lació d’un motor per forçar la 

312 Garrabou (1982), p. 180.
313 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 

Barcelona, Índex alumnat titulat, 1861-1953.
314 Ribé i Gascon (1995), p. 30.

circulació del gas a través de les conduccions, 
l’ampliació de la xarxa de distribució i la seva 
millora mitjançant la introducció de vàlvules per 
assegurar la pressió.

L’any 1895 Yvern signava un contracte amb 
l’Ajuntament per l’enllumenat públic en el qual 
es rebaixava el preu del gas a 25 cèntims per m3. 
L’experiència passada d’impagament quedava 
reflectida en l’article novè, en què s’establia que 
si l’Ajuntament deixava de pagar durant tres 
mesos l’empresa quedava facultada per suspendre 
el subministrament. Com en tants altres munici-
pis, l’Ajuntament de Valls deixà de pagar el 
subministrament de gas per manca de liquiditat.

El consum privat augmentà de forma que el  
1900 hi havia 600 abonats, amb un consum de 
219.000 m3 anuals, segons l’Estadística del im-
puesto sobre el consumo de luz de gas, electrici-
dad y carburo de calcio. El consum per habitant 
se situava, doncs, en els 17,35 m3, lleugerament 
per sota de la mitjana catalana.

El 1900 arribava l’electricitat a Valls de la mà de 
Pere Borrell, propietari d’una central elèctrica. 
L’Ajuntament li concedí l’enllumenat públic. 
Yvern va interrompre el subministrament de 
gas, però no aconseguí revertir la situació.

De fet, davant la competència de l’electricitat, 
Yvern havia contemplat d’entrar en el negoci de 
l’electricitat i havia planificat la instal·lació d’una 
central elèctrica a la mateixa fàbrica de gas, que 
generaria electricitat mitjançant gas. Va arribar 
massa tard. En tot cas, la competència amb 
l’electricitat no va fer defallir Francesc Yvern, 
que desenvolupà una estratègia comercial per 
augmentar el consum de gas per a calefacció i 
cuina. Així, el 1903 s’oferia als vallencs la instal-
lació gratuïta de l’enllumenat i del ramal sempre 
que l’abonat adquirís el fogonet de gas. Els re-
sultats foren molts bons, ja que el 1905 la fàbri-
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ca produí 281.920 m3, que suposaven un aug-
ment del 28,73% respecte del 1901. El con tracte 
amb l’Ajuntament de 1906 va ser renovat el 
1915.

Com a arreu, la competència amb l’electricitat 
s’intensificà a partir de la segona dècada del 
segle xx, quan Energía Eléctrica de Cataluña i 
Riegos y Fuerzas del Ebro arribaren a Valls. El 
1927 es creà la Cooperativa Elèctrica de Valls, 
que competia amb Riegos y Fuerzas del Ebro.

L’esclat de la Primera Guerra Mundial va com-
portar l’encariment dels preus del carbó. L’aug-
ment del preu del gas en 10 cèntims no era su-
ficient per compensar l’increment de costos de 
l’empresa, que com tantes altres hagué d’assumir 
pèrdues. L’escassetat de carbó no suposà només 
un augment del seu preu, sinó també la dificul-
tat d’adquirir-ne de la qualitat desitjada, fet que 
provocava la producció d’un gas de pitjor qua-
litat i la generació d’olors pestilents.

Durant aquests anys l’electricitat havia guanyat 
la partida i el gas quedava com a residual. Els 
últims llums de gas de l’enllumenat públic 
 desapareixien el 1920. Els consumidors privats 
mantenien l’enllumenat de gas per quan fallava 
el subministrament elèctric, realitzant consums 
molt minsos. Per aquesta raó, des de l’1 de gener 
de 1918 es restablí el dret d’aixeta.

En aquestes circumstàncies es féu càrrec del 
negoci Pau Yvern Ballester, fill del fundador. 
Pau Yvern, igual que el seu pare, era enginyer, 
però no solament es dedicà a dissenyar i cons-
truir fàbriques de gas sinó que va patentar un 
forn que permetia fer més rendible la producció 
de gas. Aquesta millora s’aplicà en fàbriques 
espanyoles (Cartagena, Dénia, Múrcia, Vilano-
va i Vilafranca) i estrangeres (St. Albans, a An-
glaterra, i Yokohama, al Japó). A la fàbrica de 
Valls s’introduïren aquestes innovacions el 1922.

El 1927 l’empresa féu una altra campanya pu-
blicitària que pretenia recuperar els qui havien 
estat consumidors de gas. Als potencials consu-
midors que tinguessin un comptador propi se’ls 
oferia la revisió de l’aparell i la substitució de 
les peces necessàries de forma gratuïta. La con-
dició era que mantinguessin la seva condició 
d’abonats durant un any. Malauradament no 
tenim les dades de producció durant aquest 
període; sabem, però, que la producció de 1933 
era de 224.250 m3, inferior als 281.920 m3 pro-
duïts el 1905 però superior als 219.200 m3 de 
1935. El consum de gas per habitant havia aug-
mentat lleugerament respecte dels inicis del 
segle, situant-se en els 20 m3.

Amb l’esclat de la Guerra Civil es retornà a 
l’escassetat de carbons. El decret de col-
lectivitzacions de 1936 va comportar que la 
fàbrica de gas passava a dependre dels Serveis 
de Gas Unificats de Catalunya, amb seu a l’em-
presa Catalana de Gas. La manca de primera 
matèria, les dificultats per aconseguir material 
per fer reparacions i la manca de personal sufi-
cient deterioraren el servei que prestava la fà-
brica.

Després de la guerra la fàbrica retornà als seus 
propietaris. La demanda de gas era més alta que 
l’existent abans del conflicte. El motiu eren les 
fortes restriccions elèctriques, que suposaven 
freqüents talls en el subministrament de fluid. 
Aquesta major demanda no va poder ser satis-
feta per l’empresa a causa dels problemes en el 
subministrament de carbó i de materials. El 
sistema de cupos va fer que la companyia ha gués 
d’utilitzar lignit i llenya, cosa que produïa un 
gas de menor qualitat. Els primers anys el cupo 
era massa baix i després, quan n’augmentaren la 
quantitat, la companyia no va rebre la quantitat 
d’hulla assignada. Aquesta situació i l’augment 
del preu dels substituts, el lignit i la llenya, 

Industria del gas a Catalunya.indd   169 26/4/17   16:42



–170–

portà Yvern l’abril de 1942 a demanar un aug-
ment del preu del gas en una pesseta i passar de 
la tarifa de 0,84 ptes./m3 a 1,84 ptes./m3, que 
suposava gairebé un increment del 220%. 
L’Ajuntament i la Delegación Local de Sindica-
tos autoritzaren l’increment.

A partir de 1943 l’empresa fou administrada per 
la vídua de Pau Yvern i Josep Rovira, l’encarre-
gat de la fàbrica, atès que Víctor Yvern Pascual 
era menor d’edat. El subministrament de carbó 
no millorava i es produïen entre 800 i 900 m3 
diaris de gas de poca qualitat distribuït per una 
xarxa obsoleta, amb contínues fuites.315 No es 
realitzaren les inversions necessàries. El 1960 
arribava a la ciutat un nou competidor, el butà, 
alhora que es produïren algunes intoxicacions 
mortals. Aquests fets acceleraren la fi. El 1962 
la fàbrica de gas de Valls deixava de produir.

4.2.5. El Vendrell

Primera empresa: Mutua Española para 
el alumbrado, calefacción y fuerza motriz

Encesa: 1884 (?)

Habitants: 5.315 (1887)

Fundadors: Eugeni Brocca, Francesc 
Cardó, Baldomer Garriga, Raimon 

Roca Parés i Joan Roqué Farell

Empreses successores:

Juan Cascante Rogé, 1941?

315 Malauradament les estadístiques oficials no recullen 
dades sobre la producció de gas de l’empresa després 
de la Guerra Civil.

El 31 de maig de 1884, Salvador Rabassó i Cal-
bó, propietari del Vendrell, venia uns terrenys 
del poble a Josep Vinyas Milà, enginyer indus-
trial de Barcelona, que actuava com a director i 
administrador de la societat anònima Mutua 
Española para el alumbrado, calefacción y fuer-
za motriz. La compra ascendí a 2.000 ptes., a 
pagar en deu anys amb un interès del 6% i amb 
una hipoteca com a garantia. La Mutua Españo-
la para el alumbrado, calefacción y fuerza motriz 
fou creada el 26 de maig de 1883 a Barcelona, 
amb Eugeni Brocca com a president del consell 
d’administració, Francesc Cardó, Baldomer 
Garriga i Raimon Roca Parés com a vocals i Joan 
Roqué Farell com a secretari.

En el llibre de Contribución Industrial, Registro 
de Altas, de l’Ajuntament del Vendrell, hi apa-
reix l’alta corresponent el 4 de juny de 1898, 
amb una producció diària de 200 m3. La Mutua 
Española para el alumbrado, calefacción y fuer-
za motriz va ser l’encarregada de l’enllumenat 
públic de la ciutat fins al 30 de juny de 1909. 
Aquell any l’Ajuntament anuncià la subhasta 
per a l’enllumenat públic per electricitat, en què 
s’esmentava que no es podia prorrogar més el 
contracte a La Mutua Española para el alum-
brado, calefacción y fuerza motriz.316

Segons les dades disponibles, el 1901 la pro-
ducció destinada a l’enllumenat era de 200 m3, 
xifra que representava un consum anual per 
habitant de 14 m3, la meitat de la mitjana cata-
lana de comarques. En els anys trenta la pro-
ducció augmentà considerablement, passant 
dels 153.680 m3 el 1933 als 186.167 m3 el 1935. 

316 ACBP, Ajuntament del Vendrell: lligall 92, any 1909. 
“Expediente para la subasta del servicio de alumbra-
do público per medio de la electricidad”, 3 d’abril de 
1909 (sig. 61).
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Fou l’augment més important de totes les fà-
briques de gas de Catalunya, i significà un 
augment de la producció per habitant de 30 a 
37 m3, mentre que la mitjana catalana ho feia 
de 45 a 48 m3.

Després de la Guerra Civil, el propietari de la 
fàbrica del gas era Juan Cascante Rogé. Per al 
1950 les dades estadístiques disponibles in-
diquen una producció anual de 305.138 m3, dels 
quals 252.793 m3 anaven destinats al consum 
privat, 20.531 m3 a usos industrials, essent la 
resta pèrdues (18.073 m3) i consum propi 
(13.741 m3). L’enllumenat públic era totalment 
elèctric. El nombre d’abonats particulars era de 
783, mentre que els abonats industrials eren 18. 
El preu mitjà era d’1,75 ptes. el m3, tant per a 
usos industrials com particulars.317

El 1961 se signà un contracte entre Juan Cas-
cante Rogé, propietari de la fàbrica de gas, i 
l’Ajuntament per abastir les dependències mu-
nicipals amb un descompte del 10% sobre la 
tarifa aprovada.318

El maig de 1964 demanà permís per a la cons-
trucció de dos dipòsits de gasolina líquida 
(nafta) no carburant de 25.000 litres per substi-
tuir el gas propà, que fins aleshores s’utilitzava 
per augmentar el poder calorífic del gas i que 
resultava antieconòmic. Hom calculava que el 
consum mensual seria de 24.000 litres. La sol-
licitud la basava en la creixent demanda de gas. 
En aquells moments la fàbrica produïa 1.700 m3 
al dia.

317 Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad, 
Datos estadísticos técnicos, 1950.

318 ACBP, Ajuntament del Vendrell: lligall 5.536, any 
1961. “Contrato con don Juan Cascante Rogé, pro-
pietario fábrica de gas (aprobado por el Ayuntº. en 
sesión de 18-Enero-1961)”.

4.2.6. L’Arboç

Primera empresa: Josep Milà i Roset

Encesa: juny 1889

Habitants: 1.774 (1887)

Fundador: Josep Milà i Roset

Empreses successores:

Pere Josep Figueras i Figueras, 1889

Gasómetro Arborense, 1901

Josep Planas i Robert, 1933

Francesc Sesplugues Sanahuja, 1950

El gener de 1889 l’Ajuntament de l’Arboç sig-
nava el contracte per a l’enllumenat públic a favor 
de Josep Milà i Roset, veí de Vilanova. El con-
tracte contemplava l’exclusivitat del subminis-
trament de gas al municipi durant deu anys i la 
cessió d’uns terrenys municipals per a l’establi-
ment de la fàbrica de gas i del gasòmetre. Després 
dels deu anys, si l’Ajuntament tingués una ofer-
ta més avantatjosa Milà hauria de tornar el ter-
reny i l’edifici, podent retirar les màquines i les 
canalitzacions. A canvi, l’Ajuntament li donaria 
2.000 ptes. El pagament que realitzaria l’Ajun-
tament era per m3 consumit, a 25 cts./m3; per 
aquesta raó en el contracte s’establia l’obligació 
de mantenir encesos els fanals un mínim de tres 
hores al dia. En cas que l’Ajuntament degués més 
de tres mesos a l’empresa, aquesta podia tallar el 
subministrament. L’Ajuntament fixava el preu 
del consum particular en 40 cts./m3 quan el 
consum diari fos inferior a 100 m3, 30 cts./m3 
quan estigués entre els 100 i els 150 m3, i 25 cts./
m3 quan excedís dels 150 m3 diaris. L’enllumenat 
públic s’inaugurà el juny d’aquell any.319

319 ACBP, Ajuntament de l’Arboç: any 1889, Llibres 
d’Actes de l’Ajuntament de l’Arboç (top. 296).
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El novembre de 1889, Milà concertava el traspàs 
del negoci a Pere Josep Figueras i Figueras  
i demanava l’autorització a l’Ajuntament per 
realitzar el traspàs del contracte.

El 1892, l’Ajuntament, després de diverses 
queixes sobre el funcionament de l’enllumenat 
a gas, comminà l’empresa perquè solucionés els 
problemes. En aquells moments l’enllumenat 
públic consistia en 58 fanals. Els problemes 
continuaren els anys següents, i el maig de 1894 
es creà una comissió per obligar Pere Josep 
Figueras a arranjar els fanals. Tot i que el con-
tractista volia cobrar primerament les 250 ptes. 
que li devia l’Ajuntament, va accedir a fer les 
reparacions.

Abans de la fi del contracte existent, el 15 de 
juny de 1899 l’Ajuntament creà una comissió 
per elaborar un nou contracte tenint en compte 
l’oferta que els havia fet Francesc de P. Bou i 
Ribas, que era l’encarregat de la fàbrica de gas 
del Vendrell. El contracte, de 9 de juny de 1899, 
era de cinc anys de durada prorrogables sempre 
que no hi hagués un altre sistema d’enllumenat 
més beneficiós, ja fos per la potència lumínica 
o bé econòmicament. Es canviava el sistema de 
pagament, que passava a ser de 4 cts. per fanal i 
hora, essent el consum de 100 litres l’hora. Es 
fixava el preu màxim del gas per als particulars 
a 35 cts./m3, sempre i que la tona de carbó no 
experimentés un augment de més de 10 ptes.

El 1901 el consum de gas destinat a l’enllumenat 
públic i privat era de 18.250 m3, xifra que supo-
sava 10 m3 per habitant l’any i que es mantingué 
pràcticament estancada durant la primera dèca-
da del nou segle. Era un dels consums més 
baixos de Catalunya en aquells anys. En l’esta-
dística de la que hem obtingut la producció de 
la fàbrica ens consta que el nom de l’empresa 
era Gasómetro Arborense.

Els problemes de cobrament van reaparèixer i 
l’abril de 1910 Bou amenaçava amb un tall en el 
subministrament si l’Ajuntament no li pagava 
el deute. Dos anys més tard el concessionari 
proposà a l’Ajuntament la compra de la fàbrica 
mitjançant una renda vitalícia.

El descontentament de l’Ajuntament amb la 
fàbrica del gas anà en augment fins a arribar a 
demanar al governador civil l’autorització per 
contractar el servei d’enllumenat elèctric, men-
tre s’acordava comprar aparells d’acetilè i col-
locar-los als fanals perquè no s’interrompés 
l’enllumenat.

El juliol de 1912, l’Ajuntament autoritzava 
Riegos y Fuerzas del Ebro a establir xarxes 
conductores aèries a la via pública i així dotar 
l’Arboç d’electricitat per a l’enllumenat públic, 
particular i força motriu. La competència entre 
els dos grans grups hidroelèctrics féu que a 
l’octubre l’Ajuntament també concedís el per-
mís a Energía Eléctrica de Cataluña per establir 
les seves xarxes al municipi.

El 13 de desembre de 1913 s’inaugurà l’enllu-
menat públic elèctric. El contracte el va subs-
criure Riegos y Fuerzas del Ebro per un perío-
de de quinze anys.

No coneixem com acabaren les negociacions 
amb Bou, però en l’Estadística General del 
Consumo de carbones por las distintas indus trias 
de 1933 apareix que el propietari de l’empresa 
era Josep Planas i Robert que era el propietari 
de la fàbrica de gas de Sitges. La producció 
anual en el 1933 era de 48.086 m3, arribant als 
51.943 el 1935. La producció per habitant era 
de 30 m3 el 1933, inferior a la mitjana de les 
ciutats de comarques, que se situava en els 45 m3 
per habitant.
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La mateixa empresa continuà la producció de 
gas després de la Guerra Civil, però amb grans 
dificultats i deixant de produir entre 1943 i 1945. 
La situació era greu doncs el seu propietari 
oferí la fàbrica a la companyia Vilafranquesa de 
Gas que refusaren la compra perquè considera-
ven que la despesa que havien de fer per posar 
en funcionament la fàbrica era massa elevada 
tenint en compte que la capacitat de consum del 
poble era molt petita.320 El 1947 la producció se 
suspengué de nou. El 1950 la fàbrica passà a 
mans de Francesc Sesplugues Sanahuja, però 
romangué tancada.321

4.3. Demarcació de Lleida

4.3.1. Lleida

Primera empresa: Sagret, Juncosa y Roca, 
1861

Encesa: 1862

Habitants: 19.627

Fundadors: Josep Sagret i Pou, Joan 
Juncosa i Barber i Josep Roca i Parés

Els emprenedors terrasencs: Sagret,  
Juncosa i Roca

La primera notícia que tenim és la concessió per 
al subministrament de gas que l’Ajuntament 
signà amb la Compañía General de Crédito en 
España el 18 d’abril de 1859. Com que aquesta 

320 AHFGNF: Libro de Actas del Consejo de Adminis-
tración de la Compañía Vilafranquesa de Gas S.A., 
sessió 14-4-1945.

321 Dirección General de Minas y combustibles (1928-
1935).

societat no havia complert amb les condicions 
del contracte, el governador civil el rescindí.

Un parell d’anys més tard de la primera temp-
tativa l’Ajuntament publicà les bases del nou 
contracte per a l’enllumenat públic que s’havia 
d’atorgar en subhasta pública el 20 de març de 
1861. En les bases s’establia que l’enllumenat 
constaria de 200 llums, i es detallaven els carrers 
per on havia de passar la canonada de 3.500 me-
tres d’extensió.322 L’Ajuntament comunicava 
que havia aconseguit les firmes de 300 propie-
taris que es comprometien a instal·lar uns 700-
800 bleners. Per poder prendre part en la sub-
hasta s’havia de realitzar un dipòsit a la caixa 
municipal de 8.000 rals (2.000 ptes.), que passa-
ven a ser 40.000 rals (10.000 ptes.) en el moment 
en que s’acceptava la concessió.

L’únic licitador va ser Josep Sagret i Pou, repre-
sentant Joan Juncosa i Barber, Josep Roca i 
Parés i a ell mateix, que oferia el servei de l’en-
llumenat públic al preu de 20 cèntims de ral 
(0,05 ptes.) per hora i llum segons les condicions 
de la subhasta. La durada del contracte es fixava 
en vint anys a partir de la signatura de l’escrip-
tura, durant els quals gaudia del monopoli de 
l’enllumenat públic i privat de la ciutat. En fi-
nalitzar el contracte l’empresa tenia preferència 
respecte d’altres sol·licitants sempre que oferís 
les mateixes condicions.323

L’Ajuntament cedí el terreny per a l’edificació 
de la fàbrica i el gasòmetre i, a canvi, l’empresa 

322 AHL: caixes 1.628 i 1.629, “Pliegue de condiciones 
mediante las cuales el Ayuntamiento constitucional 
de Lérida contratará el servicio de alumbrado públi-
co de gas en esta ciudad...”.

323 AHL: caixes 1.628 i 1.629, Atorgament del contrac-
te a Josep Sagret i Pou, Joan Juncosa i Barber i Josep 
Roca i Parés per part de Josep Sol, primer tinent 
d’alcalde i com a tal president accidental de l’Excel-
lentíssim Ajuntament.
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subministraria gratuïtament l’enllumenat de tota 
la nit de Nadal i les de dijous, diumenge, dilluns 
i dimarts de Carnestoltes durant els vint anys 
de contracte, a més de col·locar gratuïtament les 
canonades per al subministrament de gas a les 
dependències municipals. L’empresa s’obligava 
a construir una fàbrica que pogués il·luminar de 
1.500 a 2.000 llums. La construcció de la fàbri-
ca, les canonades i els primers 190 fanals anaven 
a càrrec de l’empresa. L’Ajuntament decidí en 
quins carrers s’havien de col·locar els fanals, que 
havien d’estar encesos sis hores al dia durant 
281 dies, segons el que establís el Consistori 
depenent de les estacions de l’any. Arribada la 
fi del contracte, l’Ajuntament es reservava el 
dret d’adquirir la fàbrica, la xarxa i els fanals pel 
90% del valor de taxació.

L’empresa adquiria l’obligació de subministrar 
a tots els particulars que ho demanessin, sempre 
que es trobessin a menys de 30 metres de la 
canonada principal. El preu del gas subministrat 
per comptador als particulars no podia ser su-
perior al 10% del pagat per l’Ajuntament. 
L’empresa també havia d’oferir gas a preu fet, 
per llum i hora; en aquest cas havia de submi-
nistrar el pitons i els llums i encarregar-se de 
l’encesa i apagada d’aquests. El preu del gas a 
preu fet podia ser superior al 25% del preu 
pagat per l’Ajuntament.

Sagret, Juncosa y Roca es constituí a Terrassa el 
10 d’octubre de 1861 amb l’objectiu de submi-
nistrar gas i dur a terme el contracte amb l’Ajun-
tament de Lleida, tot i que contemplaven la 
possibilitat de construir fàbriques en al- 
tres municipis. El capital fundacional era de 
9.000 duros (45.000 ptes.), distribuïts a parts 
iguals entre tres socis: Josep Segret i Pou, nascut 
a Terrassa, Joan Juncosa i Barber, de Reus, i 
Josep Roca i Parés, de Barcelona, tots veïns de 
Terrassa. Els tres emprenedors no eren aliens a 

la indústria del gas, ja que en el moment de 
l’escriptura eren socis amb aportacions de 4.000 
(8.000 si tenim en compte la participació de la 
seva muller), 4.000 i 20.000 rals, respectivament, 
de l’empresa Juan Vallés y Cía., constituïda a 
Terrassa a finals de 1859. De fet, podem especu-
lar que Josep Segret i Josep Roca retiraren el seu 
capital d’aquesta empresa per invertir-lo en 
Sagret, Juncosa y Roca, ja que ni els seus noms 
ni els dels seus descendents apareixen com a 
socis el 1872 de la reestructurada Juan Vallés 
y Cía.

La totalitat del capital l’aconseguiren mitjançant 
un préstec donat per veïns de Lleida. El 21 de 
desembre de 1861 s’escripturava el préstec, 
compost per 180 accions de 50 duros cadascu-
na.324 Seixanta-dues persones subscrigueren el 
préstec amb aportacions desiguals. Les aporta-
cions més grans correspongueren a: Onofre 
Basas, amb el 12,8% del capital del préstec, 
Josep Sol i Beltran, alcalde de Lleida el 1864, un 
6,1%, Josep Sol i Torrents, fill de l’anterior, 
industrial i polític, un 5%, igual a l’aportació 
que féu la mateixa Sagret, Juncosa y Roca, i 
Josep Romeu, un 4,5%. La major part dels 
subscriptors aportaren una (24 persones) o dues 
accions (21 persones), que suposaven el 36,6% 
del préstec. L’Ajuntament també consta en la 
llista de subscriptors amb sis accions, 300 duros. 
Els subscriptors realitzarien les aportacions en 
cinc terminis, i a partir de l’últim lliurament 
percebrien un 6% d’interès. El tipus d’interès 
augmentaria a mesura que el consum de gas 
creixés; així, seria d’un 8% quan el nombre de 
llums fos de 1.200 amb una durada de cinc hores 
diàries.

324 AHL: Josep Soldevila, Escriptura 915, 21 de desem-
bre de 1861, AHL: caixes 1.628 i 1.629.
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L’enllumenat públic per gas de la ciutat de Llei-
da s’inaugurà el 30 de juny de 1862325. El setem-
bre següent Magí Lledós i Rius, enginyer indus-
trial nomenat per l’Ajuntament, certificà que el 
gas fabricat no contenia sofre, era molt pur i de 
flama brillant.

El nombre de fanals passà dels 190 que establia 
el contracte als 223 l’any 1864, arribant als 312 el 
1865. Les disputes amb l’Ajuntament s’iniciaren 
quan aquest no va pagar el cost dels fanals instal-
lats el maig de 1864, a la qual cosa s’afegí el fet 
que l’Ajuntament consumia menys hores d’en-
llumenat que les establertes en el contracte, per 
tal de reduir el cost de l’enllumenat. L’abril de 
1869 l’empresa es queixava que durant l’any 1867-
68 s’havien deixat de consumir 125.487 hores, que 
suposaven uns ingressos inferiors en 25.097,40 rals 
(6.274 ptes.). L’empresa demanava que l’Ajunta-
ment consumís les hores que quedaven pendents 
per tal que l’empresa ingressés la quantitat deri-
vada de les clàusules del contracte.326

Les dades de què disposem mostren que el 
nombre de fanals disminuí en 72 entre el 1865 i 
el 1875, quan hi havia 240 fanals. D’aquests, 105 
estaven encesos fins a les 10 del vespre i 133 fins 
a les 6. El deute augmentava: l’Ajuntament re-
coneixia un deute de 14 mesos l’abril de 1872. 
L’empresa estava al límit i l’11 de maig de 1875 
adreçà la següent notificació a l’Ajuntament:

“Agotados los recursos de las empresas a causa 
de las faltas de pago del enorme crédito de más 
de 15.000 duros que tiene contra ese Ayunta-

325 Aquesta dada, que consta en les actes de l’Ajuntament 
de Lleida, ens ha estat proporcionada molt amable-
ment per J.C. Alayo.

326 AHL: “Memoria que la Sociedad del alumbrado por 
gas de los S.S. Sagret, Juncosa y Roca eleva al Exmo. 
Sor. Ayuntamiento de esta Ciudad”, Lleida, 30 d’abril 
de 1869.

mien to, no obstante nuestras repetidas instan cias 
que solo han obtenido promesas ilusorias, tene-
mos el honor de dirigir la presente comunicación 
para poner en su conocimiento que si no se nos 
hace cuenta una considerable entrega dentro de 
ocho días que nos saque de apuros, cesaremos de 
suministrar el servicio del alumbrado público 
desde el próximo plenilunio en adelante. Como 
esta resolución es hija de la extrema necesidad, 
reviste el carácter de irrevocable [...] 11 de mayo 
de 1875”.327

L’any 1878 el deute havia disminuït a 4.257 du-
ros (21.285 ptes.). El gener de 1881 l’empresa 
demanava a l’Ajuntament el pagament del deu-
te, uns 4.000 duros, per tal de poder retornar la 
resta del préstec que l’empresa havia demanat  
a l’inici del negoci, ja que es complien els vint 
anys de durada del contracte.

A mitjans de 1890 sabem que els propietaris 
volien vendre les instal·lacions, que eren del tot 
insuficients, perquè el consell d’administració 
de La Propagadora del Gas en considerà la 
compra. Els elements favorables a la instal·lació 
eren que l’Ajuntament tenia una bona disposi-
ció, els lleidatans volien tenir gas i els preus dels 
solars eren mòdics. En contra s’esmentaven: la 
distància que separava els interessos actuals de 
Lleida, la proximitat al riu, que podria facilitar 
la instal·lació de l’electricitat, i l’elevat deute de 
l’Ajuntament amb l’empresa existent.328 Desco-
neixem en quin any de la dècada dels noranta 
tancà la fàbrica, però sabem que el 1901 ja no  
hi havia fàbrica de gas a la ciutat de Lleida, ni 
n’hi hauria en els següents cinquanta anys.329

327 AHL: Caixes 1628 i 1629.
328 AHFGNF: Actas Propagadora, sessions 17-6-1890 

i 30-6-1890.
329 Dirección General de Contribuciones, Impuestos 

y Rentas (1901-1905).
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Retorn del gas després de cinquanta anys

Segona empresa: Compañía Leridana  
de Gas, 1949

Encesa: 1952

Habitants: 52.849 (1950)

Fundadors: Miquel Puig i Bonet i Josep 
Parera i Farré

Empresa successora:
Gas Lleida, S.A., 1988

Lleida restà sense gas fins després de la Guerra 
Civil. La iniciativa per subministrar gas a la 
ciutat arribà l’any 1948 de la mà de Miquel Puig 
i Bonet i Josep Parera i Farré, que impulsaren 
la creació d’una empresa de la qual serien el 
director gerent i el secretari, respectivament. El 
15 de febrer de 1949 es constituïa, amb un ca-
pital de cinc milions de pessetes, la Compañía 
Leridana de Gas. El president de la societat 
anònima era Manuel Florensa i Farré, i Ramon 
Aige i Claramunt n’era el vicepresident.

Les obres de construcció de la fàbrica s’iniciaren 
el 1951 sota la supervisió dels enginyers Cabello, 
que havia treballat a Catalana de Gas, i Frederic 
Muntaner.330 L’any 1952 es posà en marxa, es-
sent-ne el primer director Josep Grau i Martí, 
que havia estat a la fàbrica de l’Arenal de Cata-
lana de Gas. La producció va anar en constant 
augment, passant dels 620.000 m3 en els primers 
anys a gairebé 1.400.000 m3 el 1963, i arribant 
als 2.000.000 m3 el 1966, el darrer any en què es 
destil·là hulla. Amb la substitució pel sistema de 
producció de craqueig de naftes el 1967, la pro-
ducció arribà als 4.223.000 m3 el 1969, darrer 

330 Gas Lleida (1989).

any del qual tenim dades. L’important creixe-
ment experimentat per la producció va situar, a 
finals dels seixanta, la fàbrica de Lleida en 
quarta posició després del complex de produc-
ció de l’àrea de Barcelona, Vilanova i Manresa. 
Aquest creixement també es veu reflectit en el 
consum de gas per habitant, que era molt re duït 
en els primers anys, de 12 m3 el 1956, va passar 
als 19,3 set anys més tard, per arribar als 46,5 m3 
per lleidatà el 1969, xifra força baixa si la com-
parem amb la d’altres ciutats. Només les ciutats 
de la província de Tarragona i Figueres tenien 
consums inferiors.

L’any 1986 Catalana de Gas entrà a formar part 
de Compañía Leridana de Gas, un any més tard 
quedava enllestida la planta per distribuir gas 
natural i dos anys més tard sorgia Gas Lleida, S.A.

Ensorrament de la xemeneia de la fàbrica de gas de 
Lleida. J. Porta, c. 197? Arxiu Històric de la Fundació 

Gas Natural Fenosa.

Industria del gas a Catalunya.indd   176 26/4/17   16:42



–177–

Bibliografia

ALAYO, J.C. (2000a): “La introducció del gas 
i l’electricitat a Sabadell, 1852-1930”, Qua-
derns d’Arxiu de la Fundació Bosch i Cardella-
ch, Sabadell, 87-88.

ALAYO, J.C. (2000b): “Els inicis del gas i 
l’electricitat a Manresa”, Dovella, n. 69.

ALAYO, J.C. (2000c): El gas i l’electricitat a la 
vila de Vilafranca del Penedès, Vilafranca del 
Penedès.

ALAYO, J.C. (2007): L’Electricitat a Catalu-
nya: de 1875 a 1935, Pagès, Lleida.

ALAYO, J.C. i BARCA, F.X. (2011): La tec-
nología del gas a través de su historia, Barcelo-
na, Fundació Gas Natural Fenosa/LID.

ALERT, J.; BORI, R.; GUTIÉRREZ, M.; Tè-
RMENS, M.(1992): “El gas a Igualada: aproxi-
mació a una experiència desfavorable (1856-
1971)”, Actes de les II Jornades d’Arqueologia 
Industrial a Catalunya, p. 174-194.

ALSINA GIRALT, J.(1984):“Els inicis del gas 
a Sabadell”, Quaderns de la Fundació Bosch i 
Cardellach, XLVI, Sabadell.

ARROYO, M. (1996): La industria del gas en 
Barcelona (1841-1933). Innovación tecnológi-
ca, articulación del territorio y conflicto de inte-
reses, Barcelona, Ediciones del Serbal.

BAILA, M. A.(1999): La Ciutat de Tortosa. 
Evolució de l’espai urbà, Tortosa, Editorial 
Antinea.

BARCA, F.X. i ALAYO, J.C. (2011): “La tec-
nología utilizada por las fábricas de gas espa-
ñolas”, Quadern d’Història de l’Enginyeria, 
vol. XII, p. 53-93.

BAULES, J. (1980): Centenari del Gas a Gra-
nollers, Museu de Granollers, Granollers.

BENZEKRY, A. (1994): La Garriga Dia a 
Dia. 1901-1926, Aquí, La Garriga.

BERNILS, JOSEP M. (1992): “Història del 
gas a Figueres”, Annals de l’Institut d’Estudis 
Empordanesos, p. 180-204.

BERTELSMANN, W. (1914-1921): La pro-
duction du gaz d’éclairage. Paris et Liège, 
C. Béranger.

BRICALL, J. M. (1970): Política econòmica de 
la Generalitat: 1936–1939, Vol. 1. Evolució i 
formes de la producció industrial. Barcelona, 
Edicions 62.

BRODER, A. (1981): Le rôle des intérêts éco-
nomiques étrangers dans la croissance de 
l’Espagne au XIX siècle. Tesi de doctorat 
d’Estat, París.

BRUJAS PELLICER, J. (1898): Fábrica de gas 
y electricidad unidas para la ciudad de Saba-
dell, Sabadell, 1898.

BUSSOT, G (2002): Indústries, comerços i ser-
veis. Sant Feliu de Guíxols (1800-1930), Sant 
Feliu de Guíxols.

CABANA, F.(1991): Fàbriques i empresaris, 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 4 vols. Vol. I.

CAMPRUBí,J. (1996): Una revolució a Man-
resa. 100 anys de llum elèctrica, 1894-1994, So-
brerroca, Manresa.

CANALS, M. T. (2007): Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar, Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya, Premià de Mar.

Industria del gas a Catalunya.indd   177 26/4/17   16:42



–178–

CORNET i MAS, C. (1876): Guía de Barcelo-
na. Metódica descripción de la Capital del 
Principado de Cataluña y de sus alrededores, 
unidos a la antigua población por medio del 
Ensanche, Barcelona, Eudaldo Puig.

COSTA OLLER, F.(1988): “Llums als carrers: 
del gas a l’electricitat”, Fulls del Museu Arxiu 
de Santa Maria,abril 1988, 31, p. 29-35.

CATALANA DE GAS I ELECTRICITAT 
(1985): 125 anys del gas, 1860-1985, Terrassa.

DALMAU, A. (1995): “L’enllumenat a Palafru-
gell: del gas a l’electricitat”, L’estoig, 4, p. 11-22.

DIRECCIóN GENERAL DE CONTRI-
BUCIONES, IMPUESTOS Y RENTAS 
(1901-1905): Estadística del impuesto sobre el 
consumo de luz de gas, electricidad y carburo 
de calcio, Madrid.

DIRECCIóN GENERAL DE MINAS Y 
COMBUSTIBLES (1928-1935): Estadística 
General del Consumo de carbones por las dis-
tintas industrias, Madrid.

ELTON, A. (1958): “Gas for light and heat”, 
Ch. SINGER, E.J. HOLMAYRD, A.R. 
HALL i T. WILLIAMS (eds.): A history of Te-
chnology, vol. IV, Oxford, Clarendon Press,  
p. 258-276. 

EXPOSICIONES (1859): Exposiciones que la 
Comisión de los consumidores particulares de 
gas de Barcelona elevó a S.M. la Reina, Barce-
lona, Est. Tip. Narciso Ramírez.

FÀBREGAS, P. A. (1993): Un científico cata-
lán del siglo XIX: José Roura y Estrada (1787-
1860). Gas Natural / Enciclopedia Catalana.

FÀBREGAS, P.A. (2003): La globalización en 
el siglo XIX: Málaga y el gas. Sevilla, Universi-
dad de Sevilla.

FALKUS, M.E (1967): “The British Gas In-
dustry before 1850”, Economic History Re-
view, vol. XX, n. 3, p. 494-508

FALKUS, M.E (1982): “The Early develop-
ment of the British Gas Industry, 1790-1815”, 
Economic History Review, vol. XXXV, n. 2,  
p. 217-234.

FERNÁNDEZ-PARADAS, M. (2009): La in-
dustria del gas en Córdoba (1870-2007), Fun-
dación Gas Natural/LID.

FERRER, J.M. (2004): “Can Minguell”, But-
lletí, Museu del gènere de Punt, núm. 12.

FERRER, L. (1986): Els orígens de la indus-
trialització a la Catalunya Central. Rafael Dal-
mau editor, Barcelona.

FERRER, L. (2011): Sociologia de la industria-
lització. De la seda al cotó a la Catalunya Cen-
tral (s. XVIII-XIX). Fundació Noguera, Bar-
celona.

GAS LLEIDA (1989): 40 Anys del gas a Llei-
da, Lleida.

GAS PENEDÉS (1994): Tradició gasista. 75 
aniversari Gas Penedès.

GASOL, J. (1984): 125 anys de gas a Manresa, 
1859-1984, Catalana de Gas, Manresa.

GARCIA DE LA FUENTE, D. (2006): Una 
historia del gas en Alicante. Barcelona, Funda-
ción Gas Natural/LID. 

GARí SIMUEL, J. (1860): Descripción é histo-
ria de la villa de Villanueva y Geltrú: desde su 
fundación hasta nuestros días, L. Creus, Vila-
nova.

GARRABOU, R. (1982): Enginyers indus-
trials, modernització econòmica i burgesia a 
Catalunya, Barcelona, L’Avenç.

Industria del gas a Catalunya.indd   178 26/4/17   16:42



Bibliografia

–179–

GIUNTINI, A. (2009): “La parabola del gas in 
Italia dal carbone al metano dalle origini otto-
centesche ad oggi: Aspetti economici, tecno-
logici e finanziari in chiave comparative”,  
Tst: Transportes, Servicios y Telecomunicacio-
nes, n. 16.

JOU, D. (2008): “La fàbrica Compañía Subu-
rense, primera manifestació de la revolució in-
dustrial a Sitges (i 3)”, Butlletí del Grup 
d’Estudis Sitgetans, Any XXXIII, maig.

KNAP, F. (1879): “Histoire de l’éclairage au 
gaz”, N.H. SCHILLING, Traité d’éclairage 
pour le gaz d’huille. Paris: E. Lacroix, pp. 11-27.

LA PROPAGADORA DEL GAS (1855): 
Contestación a las notas o comentarios con que 
la sociedad anónima titulada Catalana del 
alumbrado por gas publicó el contrato celebra-
do entre el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona 
y D. Carlos Lebon de quien dicha sociedad es 
concesionaria para el asiento del alumbrado 
público por gas, Barcelona, A. Gaspar.

LEBON & CIE. (1947): Lebon et Cie.: un cen-
tenaire, 1847-1947. París, Lebon et Cie.

MADOZ, P. (1850): Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus posesio-
nes de Ultramar. Madrid, Imprenta del Dic-
cionario.

MALUQUER DE MOTES, J. (1987): 
“L’électricité, facteur de développment écono-
mique en Espagne: 1900-1936”, F. CARDOT, 
ed., 1880-1980. Un siècle d’electricité dans le 
monde. Paris, Presses Universitaires de France, 
pp. 57-67.

MARTINEZ, A.; MIRÁS, J. i LINDOSO, E. 
(2010): La industria del gas en Galicia: del 
alumbrado por gas al siglo XXI, 1850 – 2005. 
Barcelona, Fundación Gas Natural/LID

MASSE, R. (1914): Le gaz, Paris et Liège, C. 
Béranger, 3 vols.

MATOS DE CASTRO, F. (1972): “Aporta-
ción para una historia de la industria del gas en 
España”, Economía Industrial, nº 104, agost.

MILLWARD, R. (2005): Private and Public 
Enterprise in Europe: Energy, telecommunica-
tions and transport, 1830-1990. Cambridge, 
Cambridge University Press.

MOYANO, F. (2012): Un model d’empresa 
energètica local: Gas Reusense (1854-1969), 
Lid/Fundació Gas Natural Fenosa.

NADAL, J. (1992): “Los Planas, constructores 
de turbinas y material eléctrico (1858-1949)”, 
Revista de Historia Industrial, 1, p. 63-94.

NADAL, J., dir. (2003), Atlas de la industriali-
zación de España 1750-2000. Barcelona, Críti-
ca/Fundación BBVA

NADAL, J.; BENAUL, J.M.; SUDRIÀ, C., 
dirs. (2012), Atles de la Industrialització de 
Catalunya, 1750-2010, Barcelona, Ed. Vicens-
Vives.

OLIVÉ, J.M. (1985): Reus i el gas, 1855-1985, 
Tarragona, Gas Tarraconense.

OLIVÉ, J.M. (199?): “Recorrido a través de la 
historia del gas en Tarragona”, Revista del 
Diari de Tarragona, núm. 181 (8-14 octubre 
199?), p. 29-31.

OLIVÉ, J.M. (2002): Tarragona i el gas, Tarra-
gona, Fundació Cultural Minerva.

OLIVERAS, J. (1985): Desenvolupament in-
dustrial i evolució urbana a Manresa (1800-
1870), Caixa de Manresa.

PAQUIER, S. & WILLIOT, J.-P., dirs. (2005): 
L’industrie du gaz en Europe aux XIXe et XXe 

Industria del gas a Catalunya.indd   179 26/4/17   16:42



–180–

siècles. L’innovation entre marchés privés et co-
llectivités publiques, Bruxelles, Presses Univer-
sitaires Européennes/Peter Lang.

PASCUAL, P. (1999) : Los Caminos de la era 
industrial: la construcción y financiación de la 
Red Ferroviaria Catalana, Edicions Universi-
tat de Barcelona, Barcelona.

PLANAS, J. (1997): “El paisatge humà de Ma-
nuel J. Raspall”, L. CUSPINERA et. al., M.J 
Raspall, arquitecte (1877-1937), Fundació La 
Caixa, Barcelona.

RESEÑA (1865): Reseña indicativa de los prin-
cipales trabajos verificados por la comisión de 
los consumidores particulares de gas de Barcelo-
na leída en la reunión de los mismos celebrada 
en el Salón De Ciento de las Casas Consistoria-
les de esta propia ciudad el día 23 enero de 1865, 
Barcelona, Imp. Vda. E hijos de V. Domènech.

RIBÉ, E. i Gascon, V. (1995): Història del gas 
canalitzat a Valls, Gas Tarraconense.

ROVIRA, S. J.(2004), “L’establiment del Banc 
de Tarragona (1854-1864)”, Revista del col·legi 
d’aparelladors i arquitectes tècnics de Tarrago-
na, TAG, núm. 35, p. 10-19.

SINDICATO NACIONAL DE AGUA, 
GAS Y ELECTRICIDAD, SERVICIO SIN-
DICAL DE ESTADíSTICA (1943-1969): Da-
tos estadísticos técnicos de la industria del gas: 
producción, distribución y consumo, Madrid.

SINDICATO VERTICAL DE AGUA, GAS 
Y ELECTRICIDAD (1944): Datos estadísti-
cos técnicos de las fábricas de gas españolas, 
1930-1943, Madrid.

SUDRIÀ, C. (1983): “Notas sobre la implan-
tación y el desarrollo de la industria del gas en 
España, 1840-1901”, Revista de Historia Eco-
nómica, 1, pp. 97-118.

SUDRIÀ, C. (1984), “Atraso económico y re-
sistencia a la innovación: el caso del gas natural 
en España”, Documents d’Anàlisi Geogràfica, 
n. 5, pp. 75-96.

SUDRIÀ, C. (1987): “Segunda parte: 1936-
1960”, S. COLL i C. SUDRIÀ, El carbón en 
España, 1770-1961. Una historia económica. 
Madrid, Turner.

SUDRIÀ, C. (1989): “L’energia: de l’allibe-
rament hidroelèctric a la dependència petrolie-
ra”, J. Nadal, J. Maluquer de Motes y C. Sudrià 
(dirs.): Història Econòmica de la Catalunya 
contemporània. S. XX: Població, agricultura y 
energia, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 
p. 209-293.

TERRY T.K. & WILLIAMS, T. (1980): Histo-
ria de la Tecnología, Madrid, Alianza, 3 vols, 
II, p. 736-749.

VALLEJO, R. (1996): “El impuesto de consu-
mos y la resistencia antifiscal en la España de la 
segunda mitad del siglo XIX”, Revista de His-
toria Económica, Any XIV, núm. 2.

VIDAL BURDILS, F. (1949): “La industria 
del gas en España”, Acero y energía. Març-
Abril.

WILLIAMS, T. (1981): A History of the British 
Gas Industry, Oxford, Oxford University 
Press.

Industria del gas a Catalunya.indd   180 26/4/17   16:43



–181–
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ACAE Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

ACAN-AHI Arxiu Comarcal de l’Anoia – Arxiu Històric d’Igualada

ACBC Arxiu Comarcal del Baix Camp

ACBE Arxiu Comarcal del Baix Ebre

ACBG Arxiu Comarcal del Bages

ACM Arxiu Comarcal del Maresme

ACM-AMM Arxiu Comarcal del Maresme – Arxiu Municipal de Mataró

ACOS-AMV Arxiu Comarcal d’Osona – Arxiu Municipal de Vic

ACVOC-AHT Arxiu Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu Històric de Terrassa

ACVOR Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

ADG Arxiu Digital de Granollers

AHBDN Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona 

AHDB Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

AHFF Arxiu Històric Fidel Fita

AHFGNF Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa

AHG Arxiu Històric de Girona

AHL Arxiu Històric de Lleida

AHMM Arxiu Històric Municipal de Manlleu

AHPB Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

AHS Arxiu Històric de Sabadell

AHT Arxiu Històric de Tarragona

AMAS Arxiu Municipal Ajuntament Sallent

AMF Arxiu Municipal de Figueres

AMGr Arxiu Municipal de Granollers

AMP Arxiu Municipal de Palafrugell

AMSFG Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols 

ANC Arxiu Nacional de Catalunya

MAMC Museu Arxiu Municipal de Calella
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Apèndix
Producció de gas a les fàbriques catalanes, 1901-1969 (milers de m3)

Fàbrica 1901 1902 1903 1904 1905 1928 1929 1930 1932 1933 1934 1935 1943 1948 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1963 1965 1966 1967 1968 1969 Fàbrica

Arenys de Mar 146 146 342 342 438 437 464 517 534 561 547 573 – – – – – – – – – – – – – – – Arenys de Mar
Badalona 730 584 730 730 986 1.239 1.345 1.215 1.790 1.822 1.968 2.073 – – – – – – – – – – – – – – – Badalona
Calella 110 110 37 37 110 128 214 252 271 290 293 307 – – – – – – – – – – – – – – – Calella
Granollers 146 146 187 187 110 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Granollers
Igualada 292 292 292 292 292 185 330 439 489 512 517 513 – – – – – 597 880 850 872 1.025 1.084 1.063 1.060 968 923 Igualada
La Garriga 37 37 55 55 55 105 116 125 146 170 191 188 – – – – – – – – – – – – – – – La Garriga
Manlleu 58 58 58 58 73 144 159 173 215 224 234 247 262 – – – – – – – 46 146 112 112 132 131 132 Manlleu
Manresa 231 231 347 347 365 526 557 598 746 837 916 959 1.273 1.719 1.792 1.813 1.758 1.834 1.940 1.996 2.232 3.046 2.802 3.314 3.775 4.179 5.396 Manresa
Mataró 657 657 657 657 913 926 997 1.122 1.140 1.250 1.310 1.256 – 782 1.698 1.920 2.025 2.076 2.085 2.084 2.174 – – – – – Mataró
Premià de Mar 475 475 475 475 785 1.057 1.104 1.198 1.330 1.351 1.385 1.524 – – – – – – – – – – – – – – – Premià de Mar
Sabadell 1.732 1.951 2.024 2.154 2.000 1.898 2.104 2.336 2.663 2.663 2.811 2.971 – – – – – – – – – – – – – – – Sabadell 
Sallent 58 58 58 37 110 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Sallent
Sitges 73 73 73 73 83 239 248 255 308 336 357 382 425 568 601 594 355 709 728 720 719 896 – – – – – Sitges
Terrassa 694 694 694 694 991 1.351 1.412 1.535 1.953 2.102 2.260 2.253 – – – – – – – – – – – – – – – Terrassa
Vic 37 37 37 – – – – – – – – – – – – – 430 411 428 472 783 876 1.241 1.296 1.403 1.394 Vic
Vilafranca del Penedès 347 347 347 347 475 297 318 332 337 369 375 367 590 737 805 774 777 861 857 820 815 1.111 1.114 1.346 1.433 1.729 2.046 Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú 484 484 484 484 696 903 918 976 1.007 1.050 1.044 1.075 505 651 723 690 730 780 806 733 742 1.042 2.732 3.903 4.636 5.166 6.391 Vilanova i la Geltrú

Figueres 139 139 219 219 223 248 262 253 348 380 397 438 146 650 738 732 783 830 753 702 781 877 650 723 818 871 939 Figueres
Girona 219 219 219 219 281 424 598 663 749 831 858 911 – 926 1.084 1.153 1.261 1.324 1.324 1.293 1.301 1.229 1.116 1.300 1.791 2.141 2.766 Girona
Palafrugell 9 73 73 73 95 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Palafrugell
Sant Feliu de Guíxols 161 161 161 161 259 343 336 374 429 454 471 497 151 382 389 420 583 481 632 650 499 766 674 574 623 620 733 Sant Feliu de Guíxols

L'Arboç 18 18 21 20 21 – – – 47 48 51 52 – – – – – – – – – – – – – – – L'Arboç
Reus 863 862 795 788 863 – – – 1.304 1.400 1.378 1.277 918 1.009 1.267 1.123 1.149 1.255 1.322 1.262 1.255 1.925 1.901 1.445 1.618 1.885 2.317 Reus
Tarragona 920 920 920 944 941 – – – – – – – – – – – – 224 444 489 622 2.328 2.873 2.738 2.229 2.246 3.421 Tarragona
Tortosa 146 146 146 316 253 – – – 526 550 537 555 – 405 548 547 583 580 582 533 569 508 567 565 574 588 588 Tortosa
Valls 219 272 249 258 282 – – – 235 224 215 219 – – – – – – – – – – – – – – – Valls
El Vendrell 73 110 129 136 137 – – – 144 154 167 186 219 334 305 332 287 309 335 327 348 562 591 637 691 695 721 El Vendrell

Tarragona (Reus,Tortosa,  
Valls, Arbós, Vendrell)

– – – – – 1.805 1.876 2.082 – – – – – – – – – – – – – – – – – – Tarragona (Reus,Tortosa,  
Valls, Arbós, Vendrell)

Lleida – – – – – – – – – – – – – – – 386 602 590 623 679 1.371 1.593 1.999 2.992 3.412 4.223 Lleida

TOTAL comarques 9.069 9.295 9.826  0.100 11.833 12.254 13.357 14.445 16.711 17.578 18.282 18.825 4.489 7.379 9.035 9.876 10.570 12.839 13.677 13.513 14.034 19.789 18.685 20.960 23.668 26.034 31.990 TOTAL comarques

Barcelona 39.719 41.453 42.451 46.100 45.913 44.252 51.744 56.522 62.861 64.969 68.850 70.584 62.326 104.258 123.593 133.382 148.802 157.208 157.327 150.790 156.123 157.089 180.448 217.155 255.155 307.737 350.738 Barcelona

TOTAL Catalunya 48.789 50.749 52.277 56.199 57.746 56.506 65.102 70.968 79.572 82.547 87.132 89.409 66.815 111.637 132.628 143.258 159.372 170.047 171.003 164.303 170.157 176.878 199.133 238.115 278.823 333.771 382.728 TOTAL Catalunya

estimació
Fonts:
1901-1905, Dirección General de Contribuciones, Impuestos y Rentas, Estadística del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio.
1928-1935, Dirección General de Minas y combustibles, Estadística General del Consumo de carbones por las distintas industrias. 
1943-1969, Sindicato Vertical [Nacional] de Agua, Gas y Electricidad, Datos estadísticos técnicos de la industria del gas.
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