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EL MUSEU DEL GAS
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La Fundació Gas Natural Fenosa promou el Museu del Gas en un edifici 
catalogat del segle XIX, on es fabricava electricitat a partir de motors de gas, 
la ubicació és a la Plaça del Gas del bell mig de la ciutat de Sabadell. 

L’arquitecte que projectà l’edifici l’any 1899 fou Juli Batllevell i Arús, 
arquitecte modernista molt lligat a Gaudí,  i l’industrial que li encarregà, 
Joan Brujas, propietari de La Energia, S. en C. , empresa que l’any 1913 passà 
a formar part de Catalana de Gas y Electricidad, S.A. antiga denominació 
de Gas Natural Fenosa. Actualment, l’edifici està protegit pel Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni de Sabadell i la remodelació i part de la nova 
construcció, així com la museografia interior, han estat encarregades a l’es-
tudi Varis Arquitectes que lidera el prestigiós arquitecte i museògraf Dani 
Freixes.

1.- Una tradició que ve de lluny.

L’any 1977, la inquietud cultural de la companyia, aleshores Catalana de 
Gas y Electricidad SA, va posar en marxa una primera Exposició Permanent 
sobre el gas en la seu històrica de la societat, a l’Avinguda Portal de l’Àngel 
22, de Barcelona. Aquella primera exposició presentava l’evolució històrica de 
l’energia del gas i mostrava, amb elements museogràfics punters per a l’èpo-
ca, les característiques i aplicacions del gas natural com energia neta eficient 
i respectuosa amb el medi ambient. L’any 2006, quasi trenta anys després, es 
clausurava degut al canvi de domicili social de l’empresa a la Plaça del Gas, 
1, on havia estat la primera fàbrica de gas d’Espanya.

Paral·lelament, a partir de l’any 1987, s’anava preservant i catalogant el 
voluminós Arxiu Històric, testimoni des de l’any 1843  de l’activitat i la tec-
nologia de l’empresa, pionera en el mercat espanyol del desenvolupament de 
l’indústria del gas i de la electricitat. De forma encara més silenciosa, s’anaven 
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recuperant peces interessants d’aquells antics aparells domèstics a gas (ano-
menats ara gasodomèstics) que s’introduïren amb força a finals del segle XIX 
i principis del XX.

L’any 2004, la Fundació va assumir la gestió, preservació i difusió del patri-
moni històric de l’actual Gas Natural Fenosa, creant el Centre d’Història com 
un instrument per a dinamitzar, investigar i difondre el patrimoni històric de 
la companyia. Els darrers estudis publicats corresponen als llibres La industria 
del Gas en Córdoba (1870-2007), La industria del gas en Galicia: del alumbrado por 
gas al siglo XXI: 1850-2005 i La familia Gil: empresarios catalanes en la Europa del 
siglo XIX. Per completar el repte es va idear el projecte de Museu del Gas, 
equipament únic, que sortosament es podrà inaugurar aquest any 2011.

2.- Un museu corporatiu, però també de l’energia, la tècnica i la societat.

El discurs del Museu explicarà història i futur, energia i medi ambient, 
gas i electricitat, fites i persones, tecnologia i societat. En definitiva, un llarg 
recorregut per un interessant camí que es pot esquematitzar amb els següents 
aspectes direccionals de la museografia: 

Un espai dedicat a museu corporatiu on s’explica la llarga història 
de la companyia, des d’un llunyà 1843, com a Sociedad Catalana para el 
Alumbrado por Gas (1843-1912), després Catalana de Gas y Electricidad 
(1912-1987), Catalana de Gas (1987-1992), Gas Natural (1992-2010),  fins a 
l’actual Gas Natural Fenosa. 

Un segon espai  descriu  la fabricació de gas i electricitat en els segles XIX 
i XX, les tecnologies emprades, l’esdeveniment dels canvis socials i històrics, 
sense oblidar l’evolució de costums i hàbits que comporten els nous invents 
i formes de viure.

El museu vol explicar el passat, però també donar eines per actuar en el 
present que ajudin a crear un bon futur. El tercer espai museogràfic parla 
d’energies i futur, de la importància de concentrar esforços en crear energia 
disponible de forma continuada, econòmica i de baix impacte ambiental.

La coberta de l’edifici ha volgut també integrar-se al museu i serà una part 
visitable. En ella es podrà gaudir d’una vista urbana que transporta al passat 
industrial i tèxtil de la ciutat, però també gaudir d’un jardí i estany alimentats 
per l’aigua que recull l’aljub amagat sota les rajoles del terrat.

La sala d’exposicions temporals s’inaugura amb l’exposició Juli Batllevell, un 
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gaudinià oblidat, sobre la vida i obra d’aquest rellevant arquitecte modernista.
Finalment, l’edifici acull també la seu institucional i les oficines de la 

Fundació Gas Natural.

3.- Preservar l’Arxiu Històric de l’empresa.

Un element únic, que permet aportar valor al projecte, és la disponibili-
tat d’un important Arxiu Històric que enriqueix el discurs i les posibilitats 
tant pedagògiques com d’investigació relacionades amb el Museu, cosa que 
condiciona el disseny i la distribució interior dels espais, però a la vegada 
assegura l’adequada conservació dels documents i imatges de l’activitat de 
Gas Natural Fenosa i de les societats que l’han anat formant al llarg de més 
de 160 anys.

4.- Un edifici sostenible.

El museu vol ser un exemple d’edifici sostenible. En la rehabilitació i 
construcció, així com també en l’enderroc inicial de les parts no protegides, 
s’han aplicat criteris de sostenibilitat,  basats en la reducció de requeriments 
energètics, la generació d’energia de forma eficient i també a partir de fonts 
renovables, l’eficiència en l’ús de l’aigua, la utilització de materials de baix 
impacte ambiental i la minimització de generació de residus. 

5.- Un centre dinàmic, per l’entorn proper, però també de llarg abast.

La voluntat del Museu del Gas és ser un centre dinàmic, dedicat a l’ener-
gia en la interfase amb el medi ambient i la societat. S’està treballant en una 
agenda d’activitats  on l’oferta didàctica i cultural abasti un gran ventall de 
públic.

La companyia Gas Natural Fenosa està present en 23 països. La web del 
Museu del Gas serà la finestra virtual del museu que permeti posar a l’abast 
de tothom els continguts, exposicions temporals, conferències, tallers i semi-
naris presencials que es portin a terme. També vol ser un camí per accedir a 
l’arxiu documental i la col·lecció de peces.  


