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SOTA UN LLUM 
DE GAS _2013Què t’agradaria compartir?       



A principis del segle XX el gas, que 
des de feia dècades havia estat  
utilitzat per il·luminar les nostres ciutats, 
es va veure desplaçat per l’electricitat. 
Aquest fet va portar la indústria gasís-
tica a reinventar-se i crear nous objec-
tes que formarien part, des d’aquell 
moment, de la quotidianitat.

Els gasodomèstics van canviar els 
hàbits de la gent: les làmpades do-
naven llum, les estufes i salamandres 
feien caliu i la cuina esdevenia neta 
i ràpida. El gas, poc a poc, anava 
transformant la societat. 

Aquell va ser un moment històric de 
gran importància i avui us convi-
dem a recordar tots aquells fets. 
Us animem que ho feu per escrit al 
mateix full que teniu a les mans o bé 
que compartiu les vostres vivències 
en converses disteses amb altres 
protagonistes. 

Un dilluns al mes ens trobarem al Mu-
seu del Gas, esmorzant sota un llum 
de gas, per reviure i compartir capítols 
de la nostra història amb l’ajuda dels 
documents que conté l’Arxiu Històric 
de la Fundació Gas Natural Fenosa. 

Us necessitem per construir la història d’aquest país. Recordarem plegats 
anècdotes i curiositats de la vostra experiència, amb l’objectiu de vetllar 
per la memòria històrica i pel patrimoni intangible que ha estat el nostre 
passat i ens ha construït com a societat. 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i podreu ser els protagonistes d’un 
documental i d’una exposició que ens farà present aquest llegat.

Explica’ns una anècdota!

Lloc i data Signatura

ELS GASODOMÈSTICS 
VAN CANVIAR ELS NOSTRES
HÀBITS. TE’N RECORDES?


