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immediata per un gran nombre 
IJ'-'lun . .-uu. ~•»v••~• l'horari laboral i, en ~UJ.L')~\.JU''-'ll\.,la, '>l1(>cn~.nn1' 

L'-''"''"'-IU'-'·'· la de gas mostraria des del 
continuada en el 

constantment convertiría molt aviat en condició indispensable. De mane

el creixement del teixit industrial -que formaría un bloc de 

nombrós i solvent que el de l' enllumenat públic-

es veuria afectat grau d'implantació de la xarxa de gas al territori. 

Perque es produís aquesta situació, era imprescindible que les empre-

e:a:s1sces m~;oc,sess1n d'un volum important de a fi de mantenir 

\.jU•.u11 ... uL del gas, per innova-

cions que es realitzessin en el sector i per assumir les necessaries <>rnr ... , ., ·· 

cions de la xarxa. Pero també era •rnri.r~•c 01 n•1 1 n.1 

dedicarem la nostra atenció. 

La indústria del gas a Espanya 

En una situació de relativa 
davant d'una infraestructura h'"'"'"' 1""""'' 

... ...,,,_, ......... "" ..., . ..,...,,,""''""·'"" com la del 
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Gas 



Antoni 







extraordinarios beneficios» que 
nominalment Antoni Ro vira no uuuJ••'-'·~ ""'"'''""''"'·~·, '·"~"'~" 

seria sempre una remora que 
a causa de la manca de bons carbons per a fabricar 

a la Península i de constant dels nolis. 
Ja hem indicat que relacions familiars 

ble en la del' accionariat de La '-'"'"~_,,,,.,,,,., .. ,, 

... ,.,~ ... " entre 
toni Rovira amb la família Solanes 



sol·licitava instal·lar el gas al iu._ ...... i..,, 

'""'"'h'r."ª""''" autorizava Silveri i Salvador Serra -tots dos eren 
de Premia de Mar- a contractar en nom del el 

para el alumbrado l/VH./H~V 
Bé que de Premia sol·licitaria el gas pera l'enllumenat 

la intenció d' Antoni Rovira seria invertir com havia fet a 
Sarria i les Corts: en destinaría la de 

gas per al consum i es deixaria la subhasta per a l' enllumenat 
públic per quan la fabrica es trobés en funcionament. en la con-

formalitza el 30 de setembre de que el preu 
a l' enllumenat públic seria d' 1 ral/7h/fanal i que la durada del contracte 
seria de 30 des del de gener 1 1 
desembre de 1914. La clausula 17 a més de Premia de 

que la man-
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hrado 
El 3 de novembre de 1883 

'u.iu,..,,,,,,u zona del 
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de 

El gas de Sant Andreu de Palomar 

en U'-fUV•.~l,,U 
,..,,..,<"Y>.,.,.i",,_ amb una autorització ..,.,,,,,., ... u ..... 

preses de iisc pera la Immediatament ri~.,.,,., .• "'" 

Rosa sol·licita a la Junta Directiva 
s 'iniciarien les dificultats d' A

per travessar amb una canonada «la riera del 
a la 

Llabré por existir terreno del a la 

a las de la entendida 

dístico, 1879. 
35. 

Rosa i era calderer i natural 

Manual, 1857, f. 348). En les eleccions per 

Rosa i Joval, que molt possiblement era seu. 

37. AHPB, Francesc MASPONS, Manual, 1856, f. 323-328. 

38. AMDSA, Arxiu del Rec, exp. 21. El Rec Comtal feia 

i Sant Martí. En seu per 

i el del Molí. 
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54. AHPB, Fernando MORAGAS UBACH, Manual, 1874, «Testamento de D. José 
Feliubadaló», 

55. AHPB, Josep 
elutlm,ctaf(), 1874, núm. 

390 m11· 1es,11rn::s 

415, l55-l 160v. 
tnv.0 nt1n·1n de los bienes de D. José Guardiola 

943-977. Al f. 961 V, 

diola hi tenia invertit, en el moment de la 
56. AHPB, Josep Manuel 

-394. 
Manuel Manual, 1871, 
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La social 
i les seves relacions amb La Lamtana 

que traslladés 
rnentre subsistís ULI<~vC>LU. 
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Conclusions 



.. ,...,, .. u. ... ,.H de la mostra un per 
causa sens dubte de la seva estructura industiial. Els 

Rovira més com 
Centra/e quan 

que la demanda Hn.UA.>Ui<cU 

les Corts i Sarria 
de 
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