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Les últimes dècades del segle XIX i les primeres 
del XX van ser les de l’expansió de l’energia elèc-
trica. Les làmpades d’incandescència d’Edison, i 
la possibilitat de transportar a llargues distàn-
cies l’electricitat que es produïa a les centrals 
tèrmiques i hidràuliques van ser els detonants 
d’aquell gran canvi.

Primer, el llum elèctric va il·luminar els carrers i 
les places, en substitució dels antics llums de 
petroli i de gas, per augmentar-ne la seguretat. 
Després va servir per a l’enllumenat dels 
comerços, les cases i les fàbriques i, ben aviat, es 
va convertir en una de les principals fonts d’ener-
gia que va moure les màquines en l’anomenada 
Segona Revolució Industrial.
 

A Caldes de Montbui, després d’alguna experièn-
cia no reeixida de finals del segle XIX, el 1903 es 
va construir la primera xarxa d’enllumenat 
públic, primer amb làmpades d’arc voltaic i 
després d’incandescència, i també la primera 
xarxa de distribució d’electricitat per a habitat-
ges, comerços i per a les poques indústries de 
l’època. Aquella iniciativa empresarial aprofitava 
el salt d’aigua de Sant Miquel del Fai i distribuïa 
electricitat a Sant Feliu, Caldes, Sentmenat i 
Castellar. Però la migradesa d’aquell recurs 
hidràulic no era suficient per abastir la demanda 
d’electricitat que anava sorgint, i les queixes i les 
reclamacions no van trigar a aparèixer.

Després de no poques iniciatives per respondre a 
aquell descontentament, el 1917 un grup d’indus-
trials, comerciants i altres persones interessa-
des en el progrés de Caldes, van decidir consti-
tuir una nova empresa, l’Electra, que es proveís 
d’energia elèctrica suficient per atendre les 
noves necessitats, i van fer una crida a tota la 
població per donar-hi suport.
 

Aquell projecte, malgrat les dificultats, va tirar 
endavant, i ha arribat als 100 anys de vida.

Portada: Operaris de l’Electra a la plaça de la Consti-
tució construint les primeres xarxes elèctriques de 
l’empresa, l’any 1918. Arxiu Electra.
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La història de l’Electra i de Caldes de Montbui al llarg del darrer segle és una his-
tòria de col·laboració, confiança i implicació mútua en un projecte de poble ambiciós, 
responsable i coherent. La vila termal, segurament, no seria la vila moderna i dinà-
mica que coneixem sense la iniciativa que van tenir fa 100 anys l’Avel·lí Xalabarder i 
una colla de comerciants, industrials, personalitats de la cultura i professionals de 
diferents àmbits i que va desembocar en el naixement de l’Electra Caldense. 
 
L’any 1917, una modesta iniciativa industrial va aconseguir donar a Caldes de Mont-
bui un servei d’electricitat amb garanties que va permetre un servei domèstic efi-
cient i, per primer cop, un escenari idoni per al creixement industrial i comercial 
del municipi. En definitiva, va donar energia al poble per encarar la modernitat de 
l’època industrial.

Així va néixer l’Electra Caldense, com una resposta local a les necessitats d’una so-
cietat amb afany per créixer i avançar. Aquells orígens van generar una ferma i im-
mediata identificació entre l’empresa i la vila. Els anys, les vicissituds compartides, 
la implicació de l’empresa en tots els àmbits de la societat calderina i la humanitat 
i el sentit de pertinença de les persones que ha tingut al capdavant han garantit la 
permanència d’aquest sentiment recíproc d’identificació entre entitat i poble. 

100 anys després de la seva fundació, l’Electra ja no és només una empresa que 
proveeix electricitat. La seva àrea d’influència i la seva oferta comercial han cres-
cut gràcies a una  bona gerència continuada, que ha mantingut una actitud oberta i 
una mirada fixa cap a un futur proper d’energies renovables, sense oblidar el pas-
sat, i que continua sent, i sempre ho serà, una empresa essencialment calderina. 

Felicitats i per molts anys!

      Jordi Solé i Ferrando
      Alcalde de Caldes de Montbui
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L’Electra, enguany celebra el seu centenari de vida, i volem compartir-ho amb tots 
aquells que han participat i acompanyat el seu creixement, donat suport front als 
entrebancs, i mantingut la confiança en la nostra empresa. 

L’Electra d’avui vol retre homenatge als seus fundadors, valents emprenedors i so-
lidaris amb el poble de Caldes de Montbui, que van decidir fundar una empresa per 
poder donar bon servei d’energia elèctrica a particulars i industrials. 

Des del record i el reconeixement a tots aquells que ho van fer i ho fan possible, ens 
sentim complaguts d’haver fet créixer l’Electra amb la mateixa dignitat i principis 
amb que va ser fundada. 

Agraïm als usuaris, treballadors, institucions, consellers i amics de l’Electra la 
seva dedicació i confiança. 

      
      El Consell d’Administració
      de l’Electra Caldense
      Isabel Torras i Farràs
      La Presidenta
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A finals de la dècada de 1870 la millora que va incorporar Edison a les làmpades 
d’incandescència, que feia anys molts estaven provant, va donar el tret de sortida 
a l’electricitat com a font de llum. Va coincidir amb un perfeccionament de les mà-
quines elèctriques que va ajudar, encara més,  a la seva difusió. Enllumenar va ser 
la primera - i esperada- utilització d’aquella nova tècnica que es basava en tot un 
llarg procés que s’iniciava més de dos-cents anys abans. I, amb independència que 
es fes primer en corrent continu, i després en corrent altern, la seva trajectòria ha 
estat imparable.

Durant el segle XIX la necessitat de mantenir la via pública enllumenada durant el 
capvespre, o inclús tota la nit, es va anar consolidant, primer amb l’ús de làmpades 
de petroli, desprès a partir de mitjans de segle amb els bleners de gas, i ja cap 
a finals del segle amb les làmpades elèctriques d’arc i també d’incandescència. 
Fou així com, amb el progrés de les tècniques d’il·luminació, les poblacions van 
anar veient els diversos sistemes que es posaven al seu abast per millorar la vida 
ciutadana. Així va anar naixent aquest servei públic que, és conegut, va ser adoptat 
per tothom. La llum elèctrica, del carrer va passar als comerços, als tallers, a les 
fàbriques i a les cases. I el que és més important, l’electricitat va passar a ser una 
font energètica, avui imprescindible, per a nombroses utilitzacions.

Distribuir energia elèctrica és una tasca que, es va començar a fer, a casa nostra, 
a mitjans de la dècada dels anys 1890. Es donava sortida a una activitat que era 
nova, els fabricants de material elèctric i els electricistes anaren aprenent sobre 
la marxa, amb sistemes primer ben simples i, poc a poc, els anaven complicant per 
donar resposta a les noves demandes. Així es va configurar la indústria elèctrica. 

Caldes no fou de les primeres ciutats electrificades de Catalunya, però  tampoc fou 
tardana. Com es diu en el llibre, l’electricitat s’enceta l’any 1903 junt amb Sant Feliu 
de Codines, en un moment on moltes poblacions ja en disposaven, però al Vallès 
Oriental encara no n’hi havia cap, ni tan sols Granollers.  Per parlar de poblacions 
properes, Sabadell o Castellar si que tenien electricitat des de feia anys. Però el 

PRÒLEG
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que ens interessa destacar és que l’any 1917 la pròpia població va empènyer un 
canvi significatiu, superant tots els obstacles, es posava en marxa una nova empre-
sa elèctrica en forma de societat anònima, l’Electra Caldense.

Al meu poble, Vilafranca del Penedès, encara avui trobarem qui diu “tanca (o apaga) 
la lectra”, quan es refereix al fet d’apagar un llum, un mot que s’utilitzà perquè allí 
hi va haver una empresa elèctrica també anomenada Electra però en aquest cas 
Vilafranquesa, que va mantenir-se uns anys, abans de ser engolida per la potent 
Riegos y Fuerza del Ebro. A Caldes no ha estat el mateix, la petita Electra Caldense 
s’ha anat fent gran i, amb no pocs esforços, avui és present no tan sols a la població, 
sinó també a la comarca, i encara més enllà.

L’Electra, com l’anomenen els vilatans de Caldes, va nàixer amb esperit de man-
tenir-se, la prova és que en acomplir-se 50 anys de la seva constitució, ja ho van 
celebrar. Quan van arribar els 75 anys encara ho van celebrar més. Poc temps 
després m’hi adreçava jo amb l’interès de conèixer l’empresa més a fons, per do-
cumentar-me sobre el treball d’història de l’electricitat a Catalunya, que estava 
fent, i hi vaig trobar un bon ambient de treball, al davant del qual hi havia n’ Albert 
Xalabarder, també ànima de moltes iniciatives dins el sector elèctric que segueixen 
funcionant. No és casual dons que hagi arribat als cent anys de vida amb una pers-
pectiva de futur ben manifesta.

Al llibre que teniu a les mans hi trobareu el perquè, i totes les estratègies que s’han 
posat en pràctica per mantenir-se en aquest sector industrial, sovint poc propici 
al lluïment. En Joan Villanueva n’és un gran coneixedor i des de fa molts anys les 
ha viscut des de dins, una garantia que no ofereix dubtes. El seu relat és planer, 
aclaridor des del començament i, evidentment, que ha trobat en les edicions que es 
van fer arran del cinquantenari, i també del 75 aniversari, sengles punts de suport 
per poder-se referir a tots els esdeveniments. Perquè, això sí, l’Electra sempre ha 
vetllat per mantenir informat a tot el poble de Caldes, que segueix sent el veritable 
motor de la seva obra empresarial.

La seva lectura, prèvia a fer-vos aquestes ratlles, i malgrat que ja coneixia aspec-
tes generals de la seva evolució, m’ha causat satisfacció conèixer com s’expliquen 
les diverses fases per les quals ha anat passant l’Electra mentre caminava cap al 
seu centenari; construint les instal·lacions que s’esqueien necessàries, facilitant 
la comercialització de material elèctric o gestionant la seva independència d’uns i 
altres. 

És un plaer per a mi que se m’hagi donat l’oportunitat de fer-me partícip d’aquesta 
celebració, ja que festejar cent anys de qualsevol activitat és normalment una fita 
destacable. Caldes de Montbui fa més de cent anys que gaudeix de l’electricitat, 
però per la pròpia dinàmica de l’activitat no ha estat fins avui que es destaca aques-
ta situació. Benvingut tot allò que contribueixi a posar de relleu aquesta tecnologia 
que porta quatre-cents anys evolucionant, quasi cent cinquanta donant-nos servei, 
i que com el progrés científic i tècnic és imparable, sovint ens ultrapassa amb els 
avenços que s’estan donant. 

      Joan Carles Alayo i Manubens
      Doctor Enginyer Industrial
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Des de la seva fundació, l’any 1917, fins 
a la dècada de 1990, l’activitat de l’Elec-
tra Caldense va restar circumscrita de 
forma gairebé exclusiva al municipi de 
Caldes de Montbui. Essent així, i d’acord 
amb el gentilici de la seva raó social, és 
comprensible que els precedents i els 
motius que van portar al naixement de 
l’empresa coincideixin en bona part amb 
els primers temps de l’energia elèctrica 
a la vila de Caldes, els darrers anys del 
segle XIX i els primers del XX.

Per bé que l’electricitat és un fenomen 
conegut des de l’Antiguitat, no fou fins 

ELS INICIS DE L’ENERGIA
ELÈCTRICA A CALDES

ben entrat el segle XIX que es van desen-
volupar les seves principals aplicacions. 
La primera va ser l’enllumenat elèctric 
obtingut a través de màquines electro-
magnètiques, que substituí els llums de 
petroli i de gas. Dels diferents models 
de màquines electromagnètiques utilit-
zades per a l’enllumenat, la més estesa 
a Catalunya fou la màquina Gramme, i el 
corrent continu resultant s’utilitzava per 
a produir llum amb arcs voltaics.  

Justament la primera notícia sobre 
l’electricitat a Caldes té relació amb 
aquesta màquina, quan l’any 1879 l’in-
dustrial Jaume Ferrer i Cabanes es va 
fer instal·lar una màquina Gramme per 
poder tenir més il·luminació en la seva 
fàbrica de teixits situada al comença-
ment del Passeig del Remei. La fàbrica 
de Jaume Ferrer era, en aquell temps, 
la més important de la vila, si bé els 
seus telers, com en les altres fàbriques 
calderines, encara eren manuals.

Però l’extensió de l’electricitat a tots 
els àmbits de la societat s’inicià entre 
1880 i 1881, com a conseqüència de que 
el nord-americà Thomas Alva Edison va 
posar a l’abast la seva bombeta elèctri-
ca i va idear un sistema de distribució 

Una màquina Gramme 
com la que va produir per 
primera vegada electrici-
tat a Caldes de Montbui, 
a la fàbrica de Jaume 
Ferrer, l’any 1879.
Font Joan Carles Alayo.
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de l’electricitat, i també perquè una ex-
posició sobre electricitat feta a París va 
permetre divulgar aquella nova tecnolo-
gia. A partir d’aquell moment l’electrici-
tat es va anar convertint en la principal 
font d’energia de l’anomenada Segona 
Revolució Industrial, i canvià profun-
dament els costums de tota la societat 
occidental. La primera finalitat de les 
xarxes elèctriques fou millorar l’enllu-
menat: en primer lloc, l’enllumenat pú-
blic dels carrers i places, també el de 
les fàbriques, per afavorir el treball en 
torns i l’extensió de la jornada laboral 
a les hores nocturnes, i en darrer lloc 
la il·luminació dels habitatges. Però ben 
aviat també s’utilitzà com a força motriu 
en la indústria, substituint el carbó i el 
petroli.

Seguint l’experiència de les noves xar-
xes elèctriques dels Estats Units i d’Eu-
ropa, aviat aquí van aparèixer iniciatives 
similars. Fou així com dinou anys més 
tard de la primera experiència elèctrica 
de Jaume Ferrer, el  gener de 1898, arri-
bà la primera proposta seriosa de cons-
truir a Caldes una xarxa per a submi-
nistrar electricitat i enllumenat públic. 
La va adreçar a l’ajuntament l’enginyer 
Manuel Crusat, delegat a Espanya de la 
societat suïssa Alioth, i com a respos-
ta, els representants municipals van 
constituir una comissió per veure “si 
realmente existe ventaja y convienen las 
condiciones presentadas”.

Poques setmanes més tard, l’ajunta-
ment rebia una altra proposició de l’en-
ginyer Jaume Prats i Casañas, que con-
templava la construcció a Caldes d’una 
xarxa de distribució per a habitatges i 
indústries, una nova xarxa d’enllume-
nat públic i una fàbrica d’electricitat, o 
central tèrmica, per alimentar-les. A 
la vista d’aquestes propostes, la cor-
poració municipal que presidia Josep 
Serracant es decidí a convocar un con-
curs per a la concessió de l’enllumenat 
públic per mitjà d’electricitat, amb la 
corresponent substitució dels anteriors 
fanals de petroli per làmpades d’arcs 
voltaics. Cal tenir en compte que si bé 
en aquella època Edison ja havia inven-

tat la seva bombeta elèctrica incandes-
cent, el seu ús encara no s’havia estès 
prou (a Caldes es seguien utilitzant els 
arcs voltaics), i no fou fins l’any 1904 que 
a Caldes es van instal·lar les primeres 
bombetes en l’enllumenat públic. Prats 
fou l’únic que es va presentar al con-
curs, i a principis de 1899 l’ajuntament li 
va adjudicar el servei, amb una proposta 
econòmica de 3500 pessetes.

Poc després, Prats va traspassar la 
concessió a l’empresa barcelonina 
Electricista Catalana, dirigida per Felip 
Canalias, que va sol·licitar i obtenir de 
l’ajuntament l’autorització per poder 
utilitzar els antics suports dels llums 
de petroli per a les noves làmpades 
elèctriques.

No obstant, la concessionària va tenir 
seriosos problemes a l’hora de tro-
bar els terrenys adients per construir 
la seva fàbrica d’electricitat, i per això 
va demanar, i obtenir, de l’ajuntament, 
l’endarreriment de la posada en marxa 
del servei, més enllà de la data pac-
tada. Quan finalment semblava que 
podria ubicar la fàbrica en una finca 
de Josep Maria Germà al costat de la 
carretera de Granollers, tampoc no va 
poder aconseguir la propietat d’aquells 
terrenys degut a dificultats administra-
tives per poder fer-ne la divisió i la se-
gregació, de manera que a principis de 
1900 Electricista Catalana va renunciar 
a la concessió. 

Les iniciatives, però, no es van aturar, 
i el novembre de 1902, responent a no-
ves sol·licituds, l’ajuntament aprovà 
un altre plec de condicions per posar 
novament a subhasta la construcció 
de la xarxa d’enllumenat públic, que 
comportava també la construcció d’una 
xarxa de distribució d’electricitat per a 
indústries i habitatges. Des del primer 
moment es va veure que l’empresa que 
hi tenia més interès, i també més possi-
bilitats, era la que s’havia decidit a ex-
plotar el salt d’aigua de Sant Miquel del 
Fai per a produir electricitat, Alumbra-
do de Poblaciones, Francisco Estaper y 
Compañía Sociedad en Comandita, Su-

ELS INICIS DE L’ENERGIA ELÈCTRICA A CALDES

Una làmpada d’arc 
voltaic, semblant a les 
utilitzades en el primer 
enllumenat públic d’elec-
tricitat de la vila, l’any 
1903. Font Joan Carles 
Alayo.

Esquema interior d’una 
bombeta d’arc voltaic.  
Font Joan Carles Alayo.
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Una festivitat de Sant 
Antoni de principis 
del segle XX al carrer 
d’Asensio Vega i la plaça 
del Progrés (actualment 
de l’Àngel). Es pot veure 
la xarxa de l’enllumenat 
públic, amb una bombeta, 
i les xarxes de distribució 
als habitatges, amb línies 
fixades a les façanes i a 
vegades en pals sobre 
els terrats dels edificis. 
Arxiu Xavier Xalabarder.
 

La central hidroelèctri-
ca del Fai, que aprofitava 
l’aigua del Tenes en el 
salt de Sant Miquel del 
Fai i alimentava la prime-
ra xarxa elèctrica amb la 
que l’empresa Alum-
brado de Poblaciones 
va portar l’electricitat 
a Sant Feliu de Codi-
nes, Caldes de Montbui, 
Sentmenat i Castellar del 
Vallès. Carles Presse-
guer / Arxiu Municipal de 
Bigues i Riells.

cesores de José Piñol y Cia en Coman-
dita, que a partir de 1911 es va anome-
nar només Alumbrado de Poblaciones, 
Gas y Electricidad, S.A. En aquells pri-
mers anys del segle XX aquesta empre-
sa estava diversificant la seva activitat 
cap a l’energia elèctrica després de la 
seva experiència com a fabricant i dis-
tribuïdora de gas per a enllumenat en 
diferents municipis de les comarques 
del Maresme i del Vallès.

En les condicions del nou concurs d’en-
llumenat, l’ajuntament preveia pagar un 
preu més barat que el que havia fixat en 
el concurs de 1899, concretament “una 
peseta con veinte céntimos por hora 
los 90 faroles de 16 bujías, con los tres 
arcos voltaicos”. A la subhasta només 
s’hi va presentar la citada Alumbrado 
de Poblaciones, que, com s’ha dit, pre-
veia construir una central hidroelèctrica 
aprofitant el salt d’aigua del riu Tenes a 
Sant Miquel del Fai. El seu projecte es 
completava amb la construcció d’una 
central tèrmica al costat de la central 
hidràulica, per fer front als estiatges del 
Tenes, i la construcció d’una línia d’alta 
tensió que distribuiria a diferents pobla-
cions l’electricitat produïda, tant per a 
l’enllumenat públic, com per als usua-
ris privats, començant per Sant Feliu de 
Codines, i seguint cap a Caldes, Sent-
menat i Castellar del Vallès (en aquells 
temps, Sant Esteve de Castellar). 

Entre els anys 1903 i 1904 aquest pro-
jecte es feu realitat, amb acords entre 
l’empresa i els municipis citats. En el cas 
de Caldes, l’ajuntament aprovà l’adjudi-
cació de l’enllumenat públic a l’empresa 
d’Estaper el 5 de gener de 1903, que el 
va posar en marxa el 31 de juliol d’aquell 
mateix any. Eren uns pocs llums elèc-
trics als carrers, però era la primera 
il·luminació elèctrica de la vila.

No obstant, l’escassa capacitat de pro-
ducció de Sant Miquel del Fai - que ini-
cialment era de 160 CV i s’anà ampliant 
fins arribar a 450 CV l’any 1912- no fou 
suficient per abastir la demanda de to-
tes les poblacions connectades. De fet, 
el contracte per al subministrament 
elèctric a particulars contemplava que 
el destí de l’electricitat era només per a 
enllumenat, i que només hi hauria ser-
vei durant unes hores de la nit: “desde 
el anochecer hasta la una y media de la 
madrugada, y desde las cuatro y media 
hasta la salida del sol”. 

Amb aquestes condicions tan mínimes 
i precàries, que moltes vegades ni tan 
sols s’arribaven a complir, i que afec-
taven tots els usuaris, però sobretot el 
desenvolupament de les indústries, poc 
a poc va anar creixent el descontenta-
ment i les queixes pel mal servei. Així, 
el gener de 1905 ja va tenir lloc a la Casa 
de la Vila una reunió de consumidors 
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d’electricitat “encaminados todos a evi-
tar los abusos que comete la compañía 
que suministra fluído eléctrico, así como 
darse de baja en el caso de que no se les 
descuente el fluído que dejan de sumi-
nistrar”. Els reunits van acabar recla-
mant a l’ajuntament “el apoyo necesario 
para evitar la falta de luz eléctrica”.

Com en el cas dels usuaris particulars, 
les queixes de l’ajuntament a Alumbra-
do de Poblaciones pel mal servei elèc-
tric foren constants al llarg dels quinze 
anys que durà la concessió de l’enllu-
menat públic. A l’octubre de 1912, tot i 
que l’empresa intentà augmentar la ca-
pacitat de producció d’energia elèctrica 
instal·lant una central tèrmica a Caste-
llar, la corporació municipal ja començà 
a estudiar la possibilitat de rescindir el 
contracte per aquest servei, i a realitzar 
gestions “para que venga otra compañía 
a instalar luz y fuerza eléctrica”.

Com a resultat de tot això, el gener 
de 1913 la companyia Energia Eléctri-
ca de Cataluña, S.A., una de les grans 
empreses elèctriques catalanes de 
l’època, que havia començat a produir 

A la façana de l’antiga 
Escola Pia, a la Plaça 
del Progrés (actualment 
de l’Àngel), s’observa 
la xarxa de distribució 
elèctrica i la xarxa de 
l’enllumenat públic, que 
alimenta les bombetes 
de la via pública. Arxiu 
Xavier Xalabarder.

Fotografies de la plaça 
de la Constitució, a 
principis del segle XX, 
amb els fanals i la xarxa 
de l’enllumenat públic de 
les dues empreses dis-
tribuïdores. Arxiu Xavier 
Xalabarder.

electricitat aquell any i buscava clients, 
presentà a l’ajuntament de Caldes el 
projecte per realitzar una nova xarxa 
de distribució d’electricitat i una nova 
xarxa d’enllumenat públic. El març 
d’aquell mateix any el consistori au-
toritzà l’empresa a construir la nova 
xarxa de distribució, mentre mantenia 
la concessió de l’enllumenat públic 
amb Alumbrado de Poblaciones. Final-
ment, però, l’Energia es feu enrere i no 
va portar a terme el seu projecte. Cal 
dir, no obstant, que uns anys més tard 
Alumbrado de Poblaciones va ser pre-
cisament adquirida per Energia Elèc-
trica, i fou així com, ja en els anys 1920, 
aquelles primeres xarxes elèctriques 
de Caldes van passar a ser propietat 
d’aquesta empresa, una de les més im-
portants del país. 

Tornant a mitjans de la dècada dels 
1910, els representants municipals ja 
només esperaven que es complís el 
termini dels quinze anys de la conces-
sió de l’enllumenat públic perquè una 
nova empresa es fes càrrec d’aquest 
servei i també perquè pogués oferir 
amb més qualitat la distribució d’ener-
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Fotografia de la plaça de 
l’Església, a principis del 
segle XX, amb els fanals 
i la xarxa de l’enllume-
nat públic. Arxiu Xavier 
Xalabarder.

gia elèctrica als particulars. Així, ja el 
27 d’abril de 1915 l’ajuntament va acor-
dar que donaria per resolt el contracte 
amb Alumbrado de Poblaciones el dia 
del seu venciment, el 31 de desembre 
de 1917, i un dels principals motius era 
que “no puede el Ayuntamiento con-
sentir en que por culpa de la compañía 
suministradora del fluído eléctrico no 
se desarrollen pequeñas industrias en 
esta localidad”.

Per aquests motius, l’ajuntament va 
sol·licitar i aconseguir del Governador 
Civil quedar exempt de convocar una 
nova subhasta per contractar el servei 
d’enllumenat públic, una vegada s’ex-
tingís el contracte amb Alumbrado. La 
seva idea era adquirir directament la 
xarxa d’aquesta empresa i prestar di-
rectament el servei des de l’ajuntament, 
o bé que una nova empresa, calderina, 
se’n pogués fer càrrec.
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LA FUNDACIÓ I ELS PRIMERS
PASSOS: 1917-1936

De fet, hi ha notícies que a mitjan de 
l’any 1917 ja s’estava gestant la fundació 
d’una empresa local que volia propor-
cionar en millors condicions els serveis 
que fins aleshores havia ofert l’Alum-
brado. Coincidint amb això, el 24 de ju-
liol d’aquell any l’ajuntament acordà 
valorar les xarxes existents d’enllume-
nat i de distribució d’electricitat per po-
der-les adquirir directament, o bé per-
què, al seu dia, se’n pogués fer càrrec 
una empresa de Caldes: “por cuanto se 
está formando una sociedad que en su 
día podría hacerse cargo de todo lo rea-
lizado y adquirido”.

El nucli impulsor de la nova empresa el 
formaven nou persones: Avel·lí Xalabar-
der i Serra, Francesc Monserrat i Luce-
na, Ginés Díaz i Ros, Francesc Torras i 
Villà, Olegario Godó i Barral, Paulino 
Torras i Villà, Josep Aulet i Crusellas, 
Francesc Torras i Gispert i Tomàs Uñó 
i Barbany. Eren professionals, comer-

ciants, gent de cultura i industrials. La 
majoria calderins, i altres de fora però 
amb negocis a la vila. Tots ells estaven 
convençuts que, vista la mala experièn-
cia dels anys anteriors, per aconseguir 
el desenvolupament econòmic i so-
cial que comportava la introducció de 
l’energia elèctrica, calia crear una nova 
societat, d’àmbit local, que es fes càrrec 
d’aquest servei. 

Les primeres pàgines del llibre d’actes 
de l’empresa relaten l’origen i els pri-
mers passos de la nova societat: “Debi-
do a las exigencias y deficiente servicio 
que venía prestando en esta villa la S.A. 
Alumbrado de Poblaciones nació la idea 
de crear una Sociedad verdaderamente 
popular que, contratando directamen-
te con una de las potentes compañías 
existentes en Cataluña fluido eléctrico 
en cantidad elevada y en buenas condi-
ciones económicas, cuidara de suminis-
trarlo al municipio, a los industriales, a 

D’esquerra a dreta: 
Avel·lí Xalabarder i Serra
(Arxiu Xavier Xalabarder).
Francesc de P. Monserrat 
i Lucena
(Arxiu M.Carme Poch).
Olegario Godó i Barral 
(Arxiu Olegario Godó). 
Francesc Torras i Villà 
(Alcaldes i alcaldesses 
del Vallès, bibliog.).
Paulino Torras i Villà 
(Alcaldes i alcaldesses 
del Vallès, bibliog.). 
Tomàs Uñó i Barbany 
(Arxiu Josep Maria Uñó).
Francesc Torras i Gispert
(Arxiu Esteve Codina).
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Primeres aplicacions de 
l’electricitat a Caldes: el 
taller de manyeria de 
Pere Ventura a l’avin-
guda de Pi i Margall, i el 
trull de la família Canals 
(cal Xamós) al carrer Ma-
jor. S’hi poden veure les 
bombetes que il·lumina-
ven els locals, i els mo-
tors elèctrics que movien 
les màquines a través 
de politges i corretges. 
Arxiu Joan Garcia.
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las sociedades y a los particulares en 
las mejores condiciones posibles”.

Les mateixes pàgines expliquen que, 
després de realitzar diferents estudis, 
es va obrir una subscripció popular per 
aconseguir el capital que s’havia consi-
derat necessari per posar en marxa el 
projecte, 100.000 pessetes, dividit en 
mil accions de 100 pessetes cadascuna, 
perquè la inversió pogués ser assequi-
ble, i poguessin ser socis de la nova 
empresa el major nombre de calderins 
possible. I malgrat que tan sols es van 
subscriure poc més de dues terceres 
parts del total de capital previst, el 14 
de setembre de 1917 es va signar l’es-
criptura de constitució de la nova so-
cietat davant del notari de la vila, Josep 
Mas i Tasi. La denominació escollida va 
ser la de “La Electra Caldense Sociedad 
Anónima”, si bé aviat va ser coneguda 
només com “l’Electra” i també amb el 
mot popular de “la nova”, tal com s’ex-
plica més endavant. El primer consell 
d’administració el formaren cinc dels 
nou membres de la comissió organit-
zadora: Ginés Díaz (president), Avel·lí 
Xalabarder (director gerent), Francesc 
Monserrat (secretari), Francesc Torras 
(vocal) i Olegario Godó (vocal). 

Una de les primeres actuacions de la 
nova societat fou adreçar-se als repre-
sentants de l’Alumbrado per negociar la 
possible compra de les seves instal·la-
cions calderines de distribució d’energia 
elèctrica i d’enllumenat públic. L’acord, 
però, no fou possible perquè l’Alumbra-
do només estava disposada a negociar 
la venda completa de les seves xarxes, 
des de Sant Miquel del Fai fins a Caste-
llar. És a dir, les instal·lacions dels mu-
nicipis de Sant Feliu de Codines, Caldes 
de Montbui, Sentmenat i Castellar del 
Vallès, i el preu fixat per fer possible 
l’entesa, un milió de pessetes, quedava 
molt lluny de les possibilitats de l’Elec-
tra. I per bé que un temps més tard 
s’arribà a un acord per al traspàs de la 
xarxa d’enllumenat públic, la impossibi-
litat d’entesa en la xarxa de distribució 
va encaminar els pioners calderins a 
construir la seva pròpia xarxa de distri-

bució, independent de la d’Alumbrado. 

Per proveir-se de l’energia necessària 
van contactar en primer lloc amb Ener-
gia Elèctrica de Cataluña, que era, d’en-
tre les grans elèctriques catalanes de 
l’època, l’única que ja havia mostrat 
anteriorment interès per subministrar 
electricitat a la vila, l’any 1913. No obs-
tant, en aquell moment (1917) Energia 
Elèctrica no va accedir a la sol·licitud 
i per aquest motiu els impulsors de 
l’Electra s’adreçaren a Catalana de Gas 
y Electricidad. 

En aquells anys, la Catalana, a part del 
negoci del gas, també s’havia situat com 
una de les grans elèctriques: comptava 
amb centrals tèrmiques i hidràuliques,  
i estava desenvolupant noves xarxes a 
Sabadell, Terrassa i Manresa. En plena 
expansió al Vallès Occidental, la petició 
de l’Electra va ser vista amb bons ulls, 
perquè significava obrir, encara que 
fos indirectament, un nou mercat i una 
possibilitat més de creixement. L’acord 
consistia en que la Catalana construi-
ria una nova línia aèria que, sortint de 
la seva subestació situada a Sabadell, 
a la carretera de Castellar (o carretera 
de Prats), es dirigiria cap a Sentmenat, 
i després de travessar tot aquest terme 
municipal arribaria fins a l’estació re-
ceptora de l’Electra, situada prop de la 
capella de Santa Susanna, darrera de 
l’antic hospital. Uns anys més tard, el 
1931, aquesta receptora i el seu centre 
transformador es traslladaren a una 
porció de terreny cedida pel Sindicat 
Agrícola, al carrer del Marquès, molt a 
prop de l’Església Parroquial. La tensió 
d’aquestes instal·lacions d’alta tensió es 
preveia per a 12.000 Volts, tot i que fins 
l’any 1927 va ser només de 6.000 Volts. 

De fet, el projecte inicial contempla-
va, a part de la línia Sabadell-Caldes, 
la construcció de quatre estacions 
transformadores, així com les línies 
aèries trifàsiques corresponents, 
tant d’alta tensió, com de baixa, a 220 
volts, que per a subministraments de 
“força” o trifàsics es mantenien en 
aquesta tensió, i per a “llum” o mo-
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Plànol del projecte de la primera xarxa de l’Electra, de l’any 1918, construïda per la Catalana de Gas y Electricidad. Hi ha 
indicades les quatre primeres estacions transformadores, les línies de baixa i d’alta tensió i també la xarxa d’alta tensió de 
l’altra distribuidora, Alumbrado de Poblaciones. Arxiu Municipal de Caldes de Montbui.
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Escriptura de constitu-
ció de l’Electra, signada 
el 14 de setembre de 
1917. Arxiu Electra.

nofàsics es rebaixaven fins a 125 volts. 

Tal com s’havia acordat, tot el projecte 
fou redactat i executat per la Catalana, 
que es reservà la propietat de la línia 
Sabadell-Caldes i va vendre les esta-
cions transformadores i la xarxa d’alta 
i de baixa tensió a l’Electra. Curiosa-
ment, l’Electra va ser-ne de fet, a par-
tir d’aquell moment, la propietària, per 
bé que l’escriptura de traspàs no es va 
signar fins el 1942. Des de principis del 
1919 la distribuïdora calderina va dis-
posar de la seva pròpia xarxa, va poder 
realitzar les primeres escomeses i va 
iniciar la seva activitat de subministrar 
electricitat a la vila. 

“La vella” i “la nova”

Ben aviat els calderins van començar a 
anomenar popularment a l’Electra “la 
nova”, o la “companyia nova”, per distin-
gir-la d’Alumbrado, que degut als anys 
que feia que s’havia implantat a la vila 
era coneguda com “la vella”, i aquests 
mots populars van durar dècades, fins 
gairebé a les acaballes del segle XX. 

Tot i que, com s’ha dit, el primer pro-
jecte contemplava construir quatre es-
tacions transformadores, al comença-
ment se’n van connectar només tres: 
la citada número 1, del carrer de Santa 
Susanna, que alimentava el nucli an-
tic de Caldes, la número 2 al carrer de 
Bigues, que subministrava a la fàbrica 
d’Olegario Godó - un dels fundadors de 
l’Electra- situada al passeig del Remei, 
i la número 3, al carrer de Buenos Aires, 
entre els carrers d’Aparici i Montse-
rrat, que alimentava la fàbrica Torras, 
un altre dels fundadors, també conegu-
da com a Lladó, pel nom del seu primer 
propietari. A partir d’aquests tres punts 
es va iniciar l’extensió de les xarxes de 
baixa tensió per a subministrar altres 
punts de consum, tant d’habitatges 
com de negocis particulars. Ben aviat, 
l’any 1920, s’hi va afegir l’estació nú-
mero 4, situada al carrer de Sant Fèlix, 
que alimentava la fàbrica de blondes 
coneguda popularment com “la seda” 

(propietat de Ginés Díaz, primer presi-
dent de l’Electra), i els carrers propers 
a l’estació, la zona d’eixample per on 
més creixia la vila en aquells anys. Les 
instal·lacions que va construir l’Electra 
a partir d’aleshores ja les va fer amb 
els seus propis mitjans. 

Pel que respecta a l’enllumenat públic, 
l’ajuntament, a manca d’una bona al-
ternativa, havia decidit, poc abans que 
vencés el contracte amb Alumbrado el 
31 de desembre de 1917, prorrogar-lo 
provisionalment per un any més, el 
1918, amb la intenció de negociar amb 
aquella empresa, durant aquells dotze 
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mesos de pròrroga, l’adquisició de la 
seva xarxa. No obstant, a principis del 
mes de desembre de 1918 els repre-
sentants municipals hi van renunciar 
per l’esforç excessiu que representava 
aquella inversió. Fou així que finalment 
va ser l’Electra qui va acordar amb 
Alumbrado la compra de la xarxa d’en-
llumenat públic de la vila, si bé provi-
sionalment, per a l’any 1919, s’establí 
una clàusula transitòria per alimen-
tar-la des de les instal·lacions d’Alum-
brado, ja que l’Electra encara no tenia 
prou desenvolupada la seva pròpia xar-
xa de distribució. 

Des del punt de vista de l’ajuntament, 
el canvi de propietari de la xarxa d’en-
llumenat públic va resultar beneficiós, i 
no hi hagué dubtes a l’hora de contrac-
tar el servei amb l’Electra per a l’any 

1919, ja que, tal com reconeixia el ple 
municipal del 17 de desembre de 1918, 
presidit per l’alcalde Joan Clapés, li re-
presentava un estalvi d’un 25% respec-
te del preu que havia aplicat fins aquell 
moment Alumbrado. Al final d’aquell 
any el contracte s’estengué per dos 
anys més, amb la xarxa ja alimentada 
des de les instal·lacions d’Electra, i així 
s’anà renovant successivament. Com 
anteriorment amb Alumbrado, l’ajun-
tament pagava a l’Electra el consum i 
la substitució de làmpades, mentre el 
conjunt de la xarxa d’enllumenat de les 
vies públiques de Caldes seguia sent 
propietat de l’empresa, que en feia el 
manteniment al seu càrrec. Aquesta si-
tuació es va mantenir amb pocs canvis 
fins l’any 1985, quan la xarxa d’enllu-
menat públic va ser finalment adquirida 
per l’ajuntament.

En aquells inicis, l’Electra instal·là la 
seva seu en una casa llogada al número 
35 del carrer de Barcelona. La direcció 
la portava el gerent, Avel·lí Xalabarder, 
i com a cap dels operaris de l’empresa 
es va contractar Bonaventura Magrans, 
que havia estat treballant per a l’em-
presa de Josep Juvé, contractista tant 
de “la Catalana” com de l’Electra en 
les primeres instal·lacions que s’aca-
baven de posar en marxa. Magrans 
ocupà el càrrec fins a la seva jubilació, 
l’any 1961. També es va contractar l’en-
ginyer J. Torras, que poc després va 
ser substituït per Francisco Ferrero, 
el qual aviat també va deixar el lloc, a 
Arnaldo Margarit, que des del 1922 va 
ser el responsable tècnic de l’empresa 
durant vàries dècades.

La primera junta d’accionistes i els 
primers canvis en el consell d’admi-
nistració

La primera junta general d’accionistes 
de la companyia tingué lloc el 9 de maig 
de 1920 a la sala de plens de l’ajunta-
ment. A aquella primera reunió hi assis-
tiren tots els membres del consell, lle-
vat del president Ginés Díaz, i els socis 
Francesc Torras Gispert, Josep Farre-

Operaris de l’Electra a 
la plaça de la Constitució 
construint les primeres 
xarxes elèctriques de 
l’empresa, l’any 1918. 
Arxiu Electra.
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ras, Cel·lestí Aguilar, Isidre Anglí, Josep 
Aulet, Jaume Catafau, Joaquim Mas, 
Domènec Ragasol, Francesc Torras 
Gaspar, Josep Torras, Tomàs Uñó, Sal-
vador Casabayó, Raimundo Piña, Fran-
cesc Cortada, Josep Masclans, Jaume 
Pous, Gaietà Uñó i Gabriel Xalabarder. 
En total, van formar el quòrum un total 
de 462 accions sobre les 683 subscrites 
fins aquell moment. Des de 1920 fins a 
1960 - quan l’empresa ja va disposar de 
local propi-, els accionistes es reunien 
a la sala de plens de l’ajuntament, i 
cada any la convocatòria era anunciada 
prèviament en el tauló d’anuncis de la 
casa de la vila i mitjançant pregó. 

En aquella primera trobada, a part d’in-
formar i discutir sobre els primers pas-
sos de l’empresa, el gerent Avel·lí Xala-
barder va fer una crida als calderins en 
general perquè, davant de les nom-
broses dificultats per posar en marxa 
el nou projecte, hi donessin suport, ja 
fos amb la compra de les accions enca-
ra no subscrites –fita que s’aconseguí 
finalment el 1924-, o simplement amb 
la contractació del subministrament 
elèctric, ja que es considerava encara 

baixa la xifra de 203 clients connectats. 
De totes maneres, els reunits consta-
taren amb satisfacció el progrés de la 
companyia després dels dos primers 
anys d’activitat: mentre que el primer 
any, el 1919, s’havien distribuït 110.394 
kWh, el 1920 s’havia doblat la xifra: 
223.741 kWh.

Poc després d’aquella primera junta, 
el 1921, es van produir dos fets que 
van afectar el grup dels fundadors de 
l’Electra. El primer fou la mort, enca-
ra jove, del farmacèutic i secretari del 
consell d’administració Francesc Mon-
serrat. Els seus hereus van traspassar 
la seva farmàcia de la plaça de l’Esglé-
sia i part de les seves accions de l’em-
presa al també farmacèutic Francesc 
Sala i Molas, que també va passar a 
ocupar la vacant de Monserrat al con-
sell de l’empresa. 

L’altre fet fou el canvi de residència del 
primer president, Ginés Díaz Ros, que 
es va traslladar a viure a Alacant i va 
deixar el seu lloc en el consell a un nou 
soci, Joan Cortès, que com ell tam-
bé era un industrial tèxtil. En marxar 

La fàbrica de teixits de 
llana d’Ortadó i Cortès, 
als anys 1920, època 
en que l’electricitat de 
l’Electra va impulsar la 
indústria calderina i el 
desenvolupament econò-
mic de Caldes. Arxiu 
Joan Garcia.
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de Caldes, Díaz va traspassar la seva 
fàbrica de “la seda” a l’industrial bar-
celoní Bonaventura Bertran, que anys 
més tard també fou soci i conseller 
de l’Electra. A partir d’aquests canvis, 
Olegario Godó va passar a presidir el 
consell, i Francesc Sala va ser-ne el 
secretari. Uns anys més tard, el juny 
de 1924, Paulí Torras Villà va substituir 
com a vocal el seu germà Francesc. 

Endavant, malgrat les dificultats

Des del primer moment l’empresa va 
topar amb importants dificultats per al 
seu desenvolupament. La primera, la 
manca de capital per afrontar les im-
portants inversions de la nova xarxa i 
la compra dels materials i eines im-
prescindibles, ja que, com ha quedat 
dit, de les 100.000 pessetes previstes 
en el moment de la fundació, els socis 
només en van aportar un 68%. Cal tenir 
en compte que durant aquells anys no 
foren pocs els calderins que van consi-
derar l’Electra com una aventura des-
tinada al fracàs davant del poder de les 
grans elèctriques, i per això no resulta 
estrany que, malgrat les crides de su-
port fetes pels fundadors,  vilatans que 
apareixien en la llista de màxims con-
tribuents no van voler arriscar ni una 
pesseta en aquell projecte.

Per poder arribar a la xifra prevista, 
l’empresa hagué de recórrer a préstecs 
dels tres industrials tèxtils del primer 
consell d’administració, Ginés Díaz, 
Francesc Torras i Olegario Godó, a raó 
de 10.000 pessetes cadascun. Poc a poc, 
però, a mesura que van anar passant els 
anys, la situació va anar millorant: nous 
socis van creure en la companyia i van 
acabar de subscriure el capital pendent 
i, per altra part, els resultats econò-
mics, malgrat alguns anys de pèrdues, 
es van anar redreçant lentament grà-
cies a l’augment de clients,  i va ser pos-
sible disposar de més recursos. Els 3 
préstecs citats van poder ser retornats 
totalment l’any 1927.

Un altre gran problema -constant al 

llarg de tota la història de l’empresa- 
fou l’oposició aferrissada, molt més 
enllà de la lliure competència, de l’altra 
distribuïdora local. Cal tenir en compte 
que l’antiga companyia dels Piñol i Esta-
per, Alumbrado de Poblaciones, va pas-
sar, el 1920, a mans de l’Energia Elèctri-
ca de Catalunya (coneguda popularment 
com l’”Energia”), una de les empreses 
més importants del país, la qual, al seu 
torn, va passar a ser controlada per la  
Barcelona Traction Light and Power 
Company Ltd. (“la canadenca”) l’any 
1923. D’aquesta manera, aquella prime-
ra i precària xarxa de distribució d’elec-
tricitat de Caldes i altres municipis del 
Vallès iniciada el 1903, va quedar sota el 
control de l’empresa elèctrica més im-
portant del país, que tenia, a més, una 
clara vocació de monopoli, per bé que 
formalment va seguir essent de titulari-
tat d’Alumbrado.

El primer atac seriós que va patir l’Elec-
tra de la seva competidora local no va 
tardar a arribar: va ser a través dels 
descomptes, uns 10 cèntims de pesseta 
per kWh, que Alumbrado va començar 
a aplicar en exclusiva als seus clients 
calderins cap a finals del 1920. Quan 
els representants de l’Electra s’hi van 
adreçar per intentar acabar amb la des-
lleial guerra de preus, la resposta no 
va poder ser més clara: les intencions 
reals d’Alumbrado no eren afavorir els 
seus clients calderins, sinó que l’Elec-
tra perdés els que tenia, forçar-la a 
vendre-li tots els seus actius i passius, 
esborrar-la del mapa i eliminar així la 
competència. No obstant, i com passa-
ria en altres ocasions al llarg dels anys 
en situacions similars, la proposta fou 
refusada pels calderins, que conside-
raven que no podien abandonar aquell 
projecte que acabaven d’iniciar, i en el 
que molts convilatans hi havien diposi-
tat les seves esperances, i un bon nom-
bre d’ells també els seus estalvis. 

Una de les diverses ofertes de compra 
de l’Electra per part de l’Energia va 
arribar l’any 1923 i, com sempre, va ser 
rebutjada, però aquelles converses van 
servir per arribar a un primer pacte en 
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la guerra de preus: ambdues empreses 
aplicarien a Caldes les mateixes tari-
fes que l’Energia ja aplicava en altres 
poblacions. No obstant, els calderins 
van denunciar l’incompliment habi-
tual d’aquell acord, fins al punt que a 
l’estiu del 1925 el corresponsal de La 
Vanguardia encara es feia ressò de 
l’enfrontament: “No se ha confirmado, 
hasta ahora, el rumor de un arreglo 
entre las compañías que suministran el 
fluído eléctrico en esta Villa, continuan-
do la competencia entre El Alumbrado 
de Poblaciones y la Electra Caldense 
con encarnizamiento, buscando recur-
sos para procurar la bancarrota de la 
que tenga menos resistencia para sos-
tener la lucha entre dichas compañías”.

Un altre maldecap important que ha-
gueren d’afrontar els primers direc-
tius de l’Electra foren les importants 
pèrdues d’energia elèctrica. En els 
primers temps, la quantitat d’energia 
mesurada en la sortida de la subes-
tació de Sabadell de la Catalana -punt 
on es registrava l’energia comprada-, 
va arribar a ser el doble de l’energia 
subministrada per l’Electra als seus 
clients de Caldes. Aquestes pèrdues 
d’energia en el transport des de Sa-
badell fins a Caldes suposaven unes 
pèrdues econòmiques molt impor-
tants, ja que el marge en el preu no ho 
compensava ni de bon tros. Després de 
diferents negociacions i de no poques 
discrepàncies amb la Catalana, es va 
comprovar que el gruix de les pèrdues 
corresponien a la línia entre Sabadell i 
Caldes i que, per tant, havien de ser as-
sumides per aquella empresa. No obs-
tant, les pèrdues d’energia de la xarxa 
encara es van mantenir en unes xifres 
elevades, i només van baixar quan la 
mesura de l’electricitat es va començar 
a fer a l’estació receptora de Caldes. La 
disminució va anar essent progressiva, 
i el 1927 es va situar per sota del 20% 
(a partir de 1932 es van estabilitzar en-
torn de l’11%), gràcies sobretot al canvi 
de tensió de la xarxa d’alta, que passà 
de 6.000 Volts a 12.000, tal com ja es-
tava previst en el primer projecte de la 
Catalana.

L’Electra impulsa el desenvolupament 
industrial de Caldes

Malgrat totes les dificultats, a Caldes la 
dècada de 1920 fou un temps de creixe-
ment industrial i, en general, de més 
prosperitat per a la població, en molt 
bona part, gràcies a l’Electra. Les pe-
tites fàbriques tèxtils, que fins alesho-
res amb prou feines usaven el corrent 
elèctric per a la seva il·luminació, aviat 
van adquirir nous telers i demés ma-
quinària moguda per l’electricitat, amb 
els consegüents augments de producció 
i també de llocs de treball. Gairebé totes 
elles es van decantar per contractar el 

Imatge exterior de la 
casa de l’Electra, a 
l’avinguda de Pi i Mar-
gall, l’any 1922. L’edifici 
era botiga, taller, oficina i 
habitatge de l’encarregat 
Bonaventura Magrans. 
Arxiu Electra.
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subministrament amb l’Electra perquè 
els garantia un servei amb més potència 
i amb poques interrupcions i, pel mateix 
motiu, altres sectors econòmics de la 
vila, com els balnearis, també pogueren 
millorar la seva oferta i la seva activitat. 
Una de les fàbriques més importants 
de l’època, la de teixits de la família 
Alemany, situada al carrer d’Aparici, 
va contractar l’any 1921 no tan sols el 
subministrament elèctric amb l’Electra, 
sinó també tota la instal·lació elèctrica 
interior.

Segurs que aquí hi trobarien un bon ser-
vei elèctric, altres industrials, vinguts 
de fora de Caldes, van decidir implantar 
aquí noves fàbriques. El cas més impor-
tant fou el del terrassenc Joan Cortès, 
que amb el seu soci Joaquim Ortadó van 
construir el 1920 una gran fàbrica tèx-
til als afores de la vila, a la carretera de 
Granollers. Fou la més gran construïda 
fins aquell moment a Caldes, i amb el 
pas dels anys van arribar a treballar-hi 
al voltant de 300 persones. Aviat va ser 
coneguda popularment com “la llane-
ra” o “la llana”, perquè es dedicava a la 

fabricació de teixits de llana i de seda. 
La confiança de Cortès en l’Electra el 
va portar fins i tot a comprar de seguida 
125 accions de la companyia, de les 320 
que havien quedat sense comprador en 
el moment de la fundació l’any 1917, i al 
cap de poc va passar a ocupar un lloc al 
consell d’administració, del qual arriba-
ria a ser-ne president. 

Fou així com, malgrat que no van donar 
resultat les converses per estendre la 
xarxa de distribució de l’Electra als mu-
nicipis veïns de Sentmenat i Sant Feliu 
de Codines, sí que es van anar construint 
més línies i més centres transforma-
dors dins de Caldes: l’ET-5 per alimen-
tar la citada fàbrica d’Ortadó i Cortès, 
l’ET-6, entre els carrers de Sant Pau i 
del General Padrós, darrera les vies del 
tren, per subministrar la fàbrica de La 
Preparación Textil, i l’ET-7, al paratge 
de l’”Havana”, prop del Torrent Sec, per 
a la serradora de Domènec Codina. El 
projecte més important, no obstant, fou 
el de portar una nova línia d’alta tensió, 
des d’aquell punt del Torrent Sec, fins a 
la nova granja-escola de la Torre Mari-
mon i construir-hi allà l’estació número 
8, l’any 1927. Cal dir que per realitzar 
aquest subministrament, la Diputació, 
propietària de la finca i de l’equipament, 
havia demanat oferta a les dues distri-
buïdores locals, i finalment es va decan-
tar per l’Electra perquè va ser la que va 
oferir-li millors condicions.

 
L’atenció al públic, la botiga i més serveis

Des dels seus inicis, i ja de forma inin-
terrompuda al llarg dels anys, una de 
les característiques de l’Electra fou la 
voluntat d’estendre els avantatges de 
l’electricitat mitjançant la prestació 
de diferents serveis relacionats amb 
la mateixa. L’activitat no havia de con-
sistir només en comprar i vendre kilo-
vats-hora, sinó en facilitar als clients 
un complet aprofitament d’aquella nova 
font d’energia: primer amb la venda de 
bombetes, bombes hidràuliques, mo-
tors etc., i després, oferint també l’exe-
cució de noves instal·lacions elèctriques 

Imatge interior de la casa 
de l’Electra, a l’avingu-
da de Pi i Margall, l’any 
1922. L’edifici era botiga, 
taller, oficina i habitatge 
de l’encarregat Bona-
ventura Magrans. Arxiu 
Electra.
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per a habitatges, comerços i indústries 
amb el personal propi, així com la ven-
da d’electrodomèstics i altres aparells 
elèctrics de tota mena. 

Aquests productes i serveis es van oferir 
ben aviat, l’any 1924, des de la nova bo-
tiga que l’empresa va obrir en una casa 
llogada al número 60 de l’Avinguda de Pi 
i Margall, i que va estar oberta, amb el 
parèntesi de la Guerra Civil,  fins a finals 
del segle XX, quan es va convertir exclu-
sivament en oficina d’atenció al públic. 
La casa, a més de botiga, era l’habitatge 
de l’encarregat, Bonaventura Magrans, 
i el lloc on s’atenia permanentment, de 
forma personal o per telèfon (el núme-
ro 39), qualsevol incidència o avaria que 
poguessin patir els clients connectats 
a la xarxa de l’Electra. De fet, els fun-
dadors van veure clar des del principi 
que l’empresa només tiraria endavant 
si era capaç d’oferir als calderins allò 
que no havien tingut en els primers anys 
d’aquell segle: en primer lloc, electrici-
tat en quantitat i qualitat, sense límits 
en la contractació de potència ni talls 
freqüents de subministrament, i sobre-
tot, un equip de gent accessible, que els 
atengués i els ajudés davant de qualse-
vol necessitat relacionada amb l’energia 
elèctrica. 

El 1928  va vèncer el contracte que 
l’Electra havia signat amb la Catalana 
en el moment de la seva fundació per 
un període de 10 anys per al proveïment 
de l’energia elèctrica. Per aconseguir 
la signatura d’un nou acord es van ha-
ver de superar no poques diferències, i 
les negociacions es van allargar gaire-
bé tres anys. El nou contracte va fixar 
uns nous preus de compra, 17 cèntims 
de pesseta pels primers 30.000 kWh i la 
resta a 7,5 cèntims, amb un descompte 
general del 10%, i una potència màxima 
de fins a 300 CV. Per complir el nou con-
tracte, l’Electra es va haver d’obligar a 
realitzar importants reformes en la 
seva xarxa de distribució, entre elles el 
canvi d’emplaçament i millora de l’esta-
ció receptora, passant del costat de la 
capella de Santa Susanna a la finca del 
Sindicat Agrícola, prop de l’Església Pa-

rroquial, en una nova caseta que conte-
nia un local per a la Catalana i un altre 
per a l’Electra. Altres trasllats i millo-
res també van afectar a l’estació nú-
mero 5, a la fàbrica Cortès,  i a l’estació 
número 6, que s’instal·là en un solar que 
l’Electra va comprar als pares escolapis 
al carrer del General Padrós. El conjunt 
d’inversions compromeses es van pres-
supostar entre 45.000 i 50.000 pessetes.

Coincidint amb les negociacions del 
nou acord, es va produir un canvi molt 
important en la Catalana, ja que els 
directius d’aquesta empresa van de-
cidir separar el negoci del gas del ne-
goci elèctric, el qual van arrendar a la 

La Torre Marimon, que 
va ser convertida en es-
cola d’agricultura per la 
Mancomunitat, abans de 
la construcció dels nous 
edificis. L’Electra hi va 
portar l’electricitat l’any 
1927. Arxiu Joan Garcia.
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Cooperativa de Fluído Eléctrico (CFE). 
Aquesta entitat era una cooperativa de 
grans consumidors industrials fundada 
el 1920 per alguns dels principals fabri-
cants catalans del tèxtil que, a la vega-
da, produïen bona part de l’electricitat 
que consumien. A partir d’aquell mo-
ment, doncs, el proveïdor de l’Electra va 
passar a ser la citada Cooperativa. 

La crisi dels anys 1930 

Si bé en els darrers anys de la dèca-
da dels 1920 ja es va començar a notar 
una certa desacceleració econòmica, i 
també del consum elèctric, l’inici de la 
dècada següent va coincidir amb la cri-
si econòmica més important des dels 
inicis del capitalisme i, lògicament, Cal-
des i l’Electra també en patiren les con-
seqüències. 

Les indústries van veure com baixaven 
les seves comandes i la seva producció, 
i els consums elèctrics també  van dis-
minuir, especialment en els anys 1932 i 
1933. Hi hagué problemes pels retards 
en els pagaments de factures elèctri-
ques i d’instal·lacions importants. En 
algun cas el problema s’agreujà perquè 
algun industrial va esquivar les recla-
macions de l’Electra instal·lant-se un 
motor de gasoil i produint ell mateix 
l’electricitat de la fàbrica.

No obstant, tot i que en aquells anys 
l’empresa no va augmentar el nombre 
d’estacions transformadores, va acon-
seguir sobrepassar els 500 clients i va 
fer esforços d’inversió importants per 
millorar la seva xarxa de distribució, 
com fou el tancament del primer anell 
de circumval·lació d’alta tensió del nucli 
urbà de Caldes, enllaçant cinc de les vuit 
estacions transformadores existents, i 
canviant els pals de fusta per pals de fe-
rro. La xarxa anellada va permetre aug-
mentar la qualitat del servei elèctric, ja 
que feia possible, per primera vegada, 
treballar en un punt de la xarxa i man-
tenir el servei en la resta, que es podia 
alimentar per l’altre costat de l’anell. El 
criteri d’anellar les xarxes es va anar 

mantenint al llarg dels anys, i a mesu-
ra que la població i la xarxa elèctrica 
va anar creixent es van anar construint 
nous anells per poder seguir oferint un 
servei de qualitat.

Una altra inversió important d’aquell 
moment fou la instal·lació, a proposta 
de l’enginyer Margarit, de condensadors 
a diferents estacions transformadores, 
per compensar l’energia reactiva i evi-
tar pèrdues i els recàrrecs correspo-
nents en la factura de la Cooperativa de 
Fluído Eléctrico (CFE).

D’aquells anys també cal citar millores 
socials per als treballadors de l’empre-
sa, com foren la concessió de la setma-
na de vacances pagades l’any 1931, un 
any abans que fos establerta per llei, 
l’assegurança de malalties comuns, que 
s’afegí a l’assegurança d’accidents que 
ja existia des dels inicis de l’empresa i 
la concessió gratuïta d’una part del con-
sum elèctric dels empleats. 

Tot i la crisi econòmica i els canvis po-
lítics del període republicà, en els pri-
mers anys 1930 res feia pensar que 
aviat podia esclatar una confrontació 
armada de grans proporcions entre 
conciutadans. De fet, en els anys previs 
a la Guerra Civil, la relació de l’Electra 
amb les autoritats locals republicanes 
va seguir en la mateixa línia de bona en-
tesa i col·laboració dels anys anteriors: 
gestionant i subministrant l’enllume-
nat públic, oferint els enllumenats ex-
traordinaris per a la Festa Major i per a 
la Fira de Mostres, etc.. i com sempre, 
l’empresa seguia celebrant les seves 
juntes anuals de socis a la sala de plens 
de l’ajuntament. 

Com a mostra d’aquell clima, “La Van-
guardia” del 30 de maig de 1933, a part 
d’explicar el complet programa d’ac-
tivitats previstes en la Fira de Mostres 
d’aquell any, descrivia així la el suport 
que hi donaven les empreses elèctri-
ques locals: “También habrá espléndi-
das iluminaciones, suministradas des-
interesadamente por las compañías 
Electra Caldense y Energía Eléctrica de 
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Cataluña, instaladas gratuitamente por 
dicha Electra Caldense y por el electri-
cista José María Masó, de esta localidad”.

No obstant, l’octubre de 1934 tingué lloc 
una pèrdua molt important per a l’Elec-
tra, com fou la mort inesperada, als 60 
anys, d’Avel·lí Xalabarder, el gerent de 
l’empresa. Havia estat al capdavant del 
grup de promotors de la societat en el 
moment de la seva fundació, i va por-
tar-ne la direcció durant els 17 anys 
transcorreguts des d’aquell moment, 
amb un balanç excel·lent en tots els 
sentits: dimensions i qualitat de la xarxa 
elèctrica, quantitat de clients, energia 
distribuïda, resultats econòmics, rela-
ció amb els treballadors i remuneració 
dels socis. Tot això, afegit a la gran ac-
tivitat social i cultural que havia desen-
volupat a Caldes des de ben jove, explica 
la ressenya biogràfica que publicava “La 
Vanguardia” del 25 d’octubre de 1934: 
“En uno de los días de la pasada Fiesta 
Mayor falleció repentinamente don Ave-
lino Xalabarder Serra. Contaba 60 años, 
tenía la carrera de maestro y hacía mu-
chos años que venía desempeñando el 
cargo de secretario del juzgado munici-
pal. Era gerente de la Electra Caldense, 
S.A., presidente del Casino Caldense, 
secretario de la Junta del Hospital de 
ésta, miembro de la Junta de los cole-
gios Mutua Marcer y Colegio Font, y de 

la Sociedad “Centre Excursionista Cal-
dense”, etc. El finado era persona de una 
vasta cultura, y de los profundos conoci-
mientos y estudios que tenía efectuados 
de la historia de esta villa y de todo lo 
que hacía relación a la misma los había 
demostrado en sendos artículos publi-
cados en revistas locales y en la Pren-
sa. El día anterior a su muerte dió una 
interesantísima conferencia en el salón 
de actos del Ayuntamiento con motivo de 
celebrarse un acto de homenaje al que 
fue hijo ilustre de esta villa Alfonso Ma-
ría Solá.”

La baixa d’Avel·lí Xalabarder al Consell 
d’Administració de l’Electra fou coberta 
pel seu fill Eduard Xalabarder Olivella, 
que passà a ser-ne el secretari, men-
tre que el càrrec de gerent el va ocupar 
Francesc Sala, que va traslladar l’admi-
nistració de l’empresa a la seva farmà-
cia de la Plaça del Doctor Robert (avui 
plaça de l’Església). 

Nombrosa documentació de l’empresa 
va desaparèixer amb la violència revo-
lucionària i la guerra que va esclatar el 
juliol de 1936, i per aquest motiu desco-
neixem exactament què es va acordar 
en la darrera junta d’accionistes abans 
del conflicte, el 10 de maig de 1936. No 
obstant, sabem que s’hi van presentar 
unes bones xifres de l’exercici anterior, 

Imatge dels anys 1920 
de la plaça de Boet (avui 
plaça Catalunya), amb el 
suport de la línia elèc-
trica damunt de la font. 
Arxiu del X. Xalabarder.
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el 1935, i que es van aprovar gratifica-
cions extraordinàries per als treballa-
dors, el rendiment dels quals era consi-
derat per l’empresa com d’“excel·lent”. 
Les perspectives, doncs, eren positives, 
i fins i tot s’estava estudiant la compra 
de l’antic molí fariner de l’Esclop, darre-

ra de la capella de Santa Susanna, amb 
la finalitat d’aprofitar-ne la bassa i el 
seu salt d’aigua per generar electricitat. 
De fet, els consums d’electricitat dels 
anys 1934 i 1935 s’havien recuperat amb 
força, després de la disminució dels dos 
anys anteriors. 
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ANYS FOSCOS. LA GUERRA CIVIL,
I LA POST-GUERRA: 1936-1959

Com és ben sabut, el 18 juliol de 1936 
el general Franco va encapçalar un cop 
militar contra el govern de la Repúbli-
ca que, en triomfar només en una part 
d’Espanya, va donar lloc a una sagnant 
guerra civil. Catalunya, on l’alçament va 
ser sufocat, i allunyada del front de gue-
rra, va ser escenari, en els primers me-
sos de la contesa, d’una violència revo-
lucionària de grans proporcions: a cada 
poble es van formar grups armats que, 
en nom de la revolució, venjaven pel seu 
compte antigues injustícies, detenint i, 
en molts casos assassinant, propietaris 
i religiosos i requisant o saquejant els 
seus béns. Aquella situació va empènyer 
cap al bàndol sollevat moltes persones 
que fins aleshores no eren contràries a 
la República, i els que van ser a temps 
d’evitar els escamots, es van haver 
d’amagar o d’exiliar. 

En el cas de l’Electra, els administra-
dors i directius també van haver d’aban-
donar aviat casa seva, per bé que a la 
llarga tots van poder sobreviure al pe-
ríode bèl·lic.

L’absència forçada dels propietaris i 
directius de les empreses, junt amb la 
força que van agafar els nous comitès 

antifeixistes –organismes revoluciona-
ris que durant els primers mesos de la 
guerra van imposar-se, de fet, a les ins-
titucions legals- va portar la Generalitat 
a dictar el Decret de Col·lectivitzacions 
i control obrer, que va posar en mans 
dels treballadors la direcció de les em-
preses.

L’onze d’agost de 1936, tres setmanes 
després de l’inici de la guerra, una re-
presentació del Comitè Antifeixista cal-
derí es va presentar a l’oficina adminis-
trativa de l’empresa, perquè “des que 
va esclatar el moviment subversiu  -en 
vies d’ésser aixafat arreu d’Espanya- 
no s’ha presentat a aquesta companyia 
subministradora de fluid elèctric, que 
opera únicament en aquesta vila, cap 
dels seus dirigents”. La delegació del 
comitè va encarregar de forma interina 
als treballadors Jeroni Pascual i Pere 
Serra la responsabilitat administrativa i 
la de les instal·lacions, respectivament. 
El mateix dia onze d’agost es va reunir el 
ple del citat Comitè Antifeixista local per 
acordar formalment la confiscació de 
l’empresa, sense indemnització, i el seu 
traspàs a l’ajuntament per a la seva mu-
nicipalització. El consistori va acceptar 
per unanimitat el traspàs i va nomenar 
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l’alcalde Josep Fontcuberta i el regidor 
Valentí Casabayó “perquè facin les ges-
tions oportunes en l’efectivitat d’aques-
ta municipalització”. Al cap d’uns dies, 
Casabayó va marxar al front i va ocupar 
el seu lloc el regidor Antoni Montserrat. 
Tres dies després, el 14 d’agost, el Co-
mitè va aportar a l’ajuntament l’inventa-
ri del mobiliari i de la documentació que 
van trobar a l’oficina, després de fer-ne 
dipositaris als treballadors.

Aquella municipalització, no obstant, no 
va tirar endavant. Uns dies més tard, 
l’alcalde Fontcuberta i el regidor Mont-
serrat informaven l’ajuntament, des-
prés d’una reunió amb el Comitè Mixt de 
la Generalitat de Llum i Força, que “tra-
gueren la impressió de que no podria 
portar-se a terme (la municipalització), 
doncs sembla que tot el que afecti a 
aquest ram  serà nacionalitzat”.

En realitat, però, no es va portar a ter-
me la municipalització ni tampoc, prò-
piament, la nacionalització, sinó que 
aquell mateix mes d’agost totes les em-
preses del sector elèctric català van ser 
col·lectivitzades i unificades sota el nom 
de Serveis Elèctrics Unificats de Cata-
lunya (SEUC). La direcció d’aquests ser-
veis corresponia al Comitè Central de 
Control Obrer de Gas i Electricitat, en el 
qual la majoria de membres pertanyien 
a la CNT i a la UGT, i on la Generalitat 
només hi tenia un interventor, amb un 
poder molt limitat. 

Fou així com el catorze de setembre 
d’aquell 1936 els representants de la 
UGT i la CNT del ram a la comarca van 
designar els treballadors responsables 
de l’Electra: “el comitè obrer que re-
gentarà l’empresa, els quals són: Je-
roni Pascual, Jaume Riera i Pere Vila. 
També és nomenat com a Delegat obrer 
a prop del Comitè Central del Sindicat 
de la UGT de Llum i Força, el company 
Pere Serra”. Pel que sabem, però, Serra 
també acabà essent perseguit i hagué 
de fugir a Girona. El mateix document  
relaciona els vuit treballadors que tenia 
l’Electra en aquell moment: Jeroni Pas-
cual, Josep Pascual, Jaume Riera, Pere 

Vila, Pere Serra, Sebastià Arbonés, Jo-
sep Pujadas i Dámaso Alvaro. 

De fet, en tenir l’Electra la seva xarxa 
connectada físicament a la Cooperativa 
de Fluido Eléctrico (abans Catalana de 
Gas i Electricitat), a través de la con-
nexió a la seva subestació de Sabadell, 
una vegada incloses totes les empreses 
dins dels SEUC, l’activitat de l’Electra 
va passar a dependre dels responsables 
sindicals de Sabadell de l’antiga Coope-
rativa.

A Caldes, la unificació dels serveis elèc-
trics de Catalunya hauria hagut de com-
portar també, com va succeir en altres 
llocs, la unificació de la xarxa local de 
l’Electra amb l’antiga xarxa d’Alum-
brado (“la vella”), però no tenim co-
neixement que es fes cap pas en aquest 
sentit. Més aviat el contrari, ja que un 
escrit de l’ajuntament d’octubre de 1937 
es feia patent que “la unificació de que 
s’ha vingut fent gala no existeix”. Com 
a prova d’això, l’abril de 1937 l’ajunta-
ment, responsable en aquells anys de 
l’antic col·legi dels escolapis, va can-
viar-ne la seva connexió elèctrica, que 
fins aquell moment havia estat a la xar-
xa de l’Alumbrado, i la va passar a la 
de l’Electra, prova evident que si bé les 
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dues empreses elèctriques locals esta-
ven integrades administrativament dins 
dels Serveis Unificats, en realitat les se-
ves xarxes continuaven separades.

La situació del Serveis Elèctrics Unifi-
cats va canviar després dels fets violents 
de maig de 1937. El desenllaç d’aquell 
enfrontament armat va suposar que la 
Generalitat en prengués el control, si bé 
per poc temps, ja que finalment el go-
vern de la República, en aquest àmbit, 
com en molts d’altres, va acabar abolint 
les competències autonòmiques. Així, 
l’abril de 1938 foren dissolts els Serveis 
i cadascuna de les antigues empreses 
que el formaven van recuperar perso-
nalitat pròpia i van passar a dependre 
directament del Comisariado General 
de Electricidad integrat dins del Minis-
teri de Defensa.

Coincidint amb el període en que la 
Generalitat va controlar els Serveis, 
l’ajuntament calderí, l’octubre de 1937, 
va reclamar-ne novament la municipa-
lització, o almenys el nomenament d’un 
representant municipal en el comitè de 
l’empresa, sense que consti que la peti-
ció hagués estat atesa.

Com és de suposar, els anys de la guerra 
foren convulsos i plens de dificultats: 
amb prou feines es va poder mantenir el 
servei amb normalitat i no es van realit-
zar noves inversions, ja que hi va haver 
moltes dificultats econòmiques. Amb 
tot, a Caldes, com en el conjunt de Ca-
talunya, el subministrament elèctric es 
va poder mantenir en un nivell adequat 
fins entrat l’any 1938, és a dir, mentre 
les principals centrals hidràuliques del 
Pirineu van estar sota control republicà. 

No obstant, altres problemes van ser 
abundants des del primer moment, com 
ara el dels impagaments, ja que la si-
tuació econòmica de les famílies i de les 
empreses es va anar deteriorant amb el 
pas dels mesos i no disposaven de prou 
diners per pagar les factures d’electri-
citat. Un dels principals deutors fou pre-
cisament l’ajuntament de Caldes que, 
en la situació de guerra, tenia les seves 

finances molt deteriorades: a l’octubre 
de 1937 els Serveis Elèctrics Unificats 
locals (abans Electra) ja li reclamaven 
a l’ajuntament més de 37.000 pessetes 
per factures impagades, i això malgrat 
les mesures extraordinàries d’estalvi, 
com la de desconnectar bombetes de 
l’enllumenat públic. Per la seva part, 
l’ajuntament intentava fer front a la si-
tuació imposant tributs extraordinaris 
a les empreses, tributs que, com és de 
suposar, normalment també quedaven 
impagats. L’agost de 1937 el consell 
d’empresa dels Serveis Elèctrics sol·li-
citava a l’ajuntament calderí l’anul·lació 
d’un tribut extraordinari de 23.000 pes-
setes imposat a “l’ex-empresa Electra 
Caldense” perquè no creu que “la seva 
riquesa imposable permeti assignar-li 
equitativament una quota tan elevada”. 
Cal dir, a més, que durant aquell perío-
de, igual com succeiria també després 
en la immediata postguerra, les auto-
ritats van decidir congelar les tarifes 
elèctriques atesa la situació generalit-
zada de pobresa.

S’acaba la guerra. L’inici de la post-
guerra

El 29 de gener de 1939 les tropes de 
Franco van entrar a Caldes, i dos me-
sos més tard es va consumar la derrota 
definitiva de la República i el final de la 
guerra. El 2 de febrer d’aquell any, els 
consellers Sala i Xalabarder es feren 
càrrec de nou de l’Electra, i l’endemà 
es reuniren amb els treballadors que 
hi havia a la vila en aquell moment, Ma-
grans, Vila, Arbonés, Alvaro i Riera, per 
reiniciar l’activitat. Al cap de pocs dies 
també es van poder retrobar la resta 
de consellers, -llevat del president Ole-
gario Godó Barral, que patia una greu 
malaltia, a causa de la qual moriria al 
cap de poc temps- i després d’algunes 
setmanes, també la resta de treballa-
dors, alguns dels quals van tardar a 
tornar perquè es trobaven enquadrats a 
l’exèrcit perdedor. 

Malgrat que tots els consellers, direc-
tius, treballadors i l’enginyer Margarit 
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van anar tornant als llocs i responsabi-
litats que ocupaven abans de la guerra, 
ho feren de forma provisional, a l’espera 
de les investigacions del jutjat de res-
ponsabilitats polítiques, que investiga-
va la seva actuació durant els anys de 
guerra. No fou fins l’any 1942 que tots 
foren confirmats en els seus llocs, sen-
se sanció. 

Els primers passos de l’Electra després 
de la contesa van anar encaminats a 
restablir la normalitat perduda el juliol 
del 1936, tot i que, com és de suposar, 
els efectes de la guerra es notaven, en-
tre altres aspectes, en el descens del 
consum elèctric, molt per sota del que 
hi havia tres anys abans. Pel que fa a la 
xarxa elèctrica, no es van trobar des-
perfectes importants del període de 
guerra, però com que no s’havien po-
gut fer els manteniments adequats, les 
pèrdues de distribució havien retornat 
a nivells superiors al 20%, i s’hagueren 
d’emprendre inversions urgents per re-
duir-les de nou. 

També es va intentar recuperar la do-
cumentació que, entre el 1936 i el 1939 
havia anat a parar a la seu de l’antiga 
Cooperativa de Fluido Eléctrico (CFE), 
integrada, en aquells anys, com l’Elec-
tra, dins dels Serveis Elèctrics Unifi-
cats. Les gestions davant la CFE, que 
el 1939 també havia retornat als seus 
antics propietaris, i que havia canviat 
el nom de “Cooperativa” pel de “Com-
pañía”, no van donar resultat, i aquella 
documentació es va haver de donar per 
perduda.

Malgrat que s’havia acabat l’enfron-
tament armat, el període històric que 
s’iniciava, la postguerra, també va es-
tar ple de dificultats de tota mena. A les 
conseqüències socials i econòmiques de 
tota confrontació armada s’hi va afegir 
el fet que els vencedors no van voler ca-
minar cap a un règim democràtic, sinó 
que van voler perpetuar la dictadura, i 
a tot això s’hi van sumar aviat les con-
seqüències de la Segona Guerra Mun-
dial. Malgrat no participar directament 
en la nova confrontació bèl·lica, l’alinea-

ment de Franco amb els feixismes eu-
ropeus, i la posterior derrota d’aquests, 
va comportar l’aïllament internacional 
d’Espanya, amb conseqüències econò-
miques desastroses. 

Els “cupos” i les restriccions

L’aïllament comportava l’escassetat 
de molts béns i productes de primera 
necessitat, de matèries primeres i de 
béns d’equipament per a les empre-
ses. Aquestes mancances les resolia 
el règim a través del racionament dels 
productes de primera necessitat, d’un 
sistema de quotes o “cupos” a les im-
portacions i amb el foment de la pro-
ducció autòctona d’una gran varietat de 
béns, no sempre suficients per a cobrir 
la demanda, i a costos exagerats si era 
necessari. 

Aquella autarquia econòmica, que es va 
mantenir fins a finals dels anys 1950, 
comportava inflació fora de control, 
dèficits pressupostaris i comercials re-
currents i empobriment de la població. 
Com a mostra, en acabar la guerra els 
preus dels productes de consum eren un 
78% més alts que l’any 1935, i en el pe-
ríode 1940-1950 van augmentar un 197% 
i, com és de suposar, els salaris no van 
créixer al mateix ritme. Davant d’això, 
alguns empresaris, com els de l’Elec-
tra, van intentar pal·liar aquella preca-
rietat amb els mitjans que la situació 
permetia, ja fos amb revisions freqüents 
dels sous, amb pagues extraordinàries 
pròpies, i fins i tot es va plantejar la pos-
sibilitat de “proveer comestibles a pre-
cios económicos”, tot amb la voluntat de 
cobrir “el dèficit del productor, al tener 
que afrontar las necesidades del estado 
anómalo que se atraviesa.”

Una de les mancances que més va afec-
tar al sector de l’energia elèctrica fou 
l’escassetat de coure, la matèria prime-
ra bàsica de la xarxa elèctrica, i quan se 
n’aconseguia, el seu preu era molt alt. 
La compra de coure estava totalment 
intervinguda pel govern: era necessa-
ri un llarg tràmit administratiu davant 
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del Sindicato Nacional de Agua, Gas y 
Electricidad i calien molts bons oficis 
per aconseguir un “cupo”, i una vegada 
autoritzada la compra, el producte ana-
va arribant amb comptagotes. Pel que 
fa a altres elements de la xarxa, com 
els transformadors, també hi va haver 
moltes dificultats per aconseguir-ne de 
nous, i molt sovint s’hagué de recórrer 
a comprar-ne de segona mà o a refor-
mar-ne d’antics. 

Un altre problema molt rellevant 
del subministrament elèctric de la 
post-guerra foren les restriccions. Aca-
bada la guerra, diversos factors van fer 
caure l’oferta elèctrica per sota de la 
demanda, i van obligar a fer restriccions 
en el subministrament elèctric. Els 
principals motius foren uns anys seguits 
de forta sequera, que van disminuir les 
reserves d’aigua dels embassaments i 
la seva capacitat de producció, i també 
el fet que les instal·lacions de transport 
i distribució del país arribaven sovint a 
situacions de sobrecàrrega a causa de 
la manca de matèries primeres i d’equi-
paments que impedia renovar-les. A tot 
això s’hi afegiren altres factors, com que 

l’aïllament internacional impedia l’arri-
bada de combustibles per a les centrals 
tèrmiques, l’escassetat d’equipaments, 
que dificultava la construcció de noves 
plantes, la política de tarifes elèctriques 
baixes, que no incentivaven les grans 
companyies a fer noves inversions en 
producció i, en general, una política 
econòmica més orientada a mantenir 
el règim polític que no pas al progrés 
econòmic. D’aquesta manera, quan el 
govern va ser conscient de la magnitud 
del problema encara va tardar anys a 
fer realitat la solució, ja que, com és sa-
but, els terminis en la construcció de les 
centrals de producció d’electricitat són 
sempre molt llargs i requereixen molts 
recursos.

Justament per poder tenir una certa au-
tonomia en l’abastament d’electricitat, 
l’Electra ja havia emparaulat, abans de 
la guerra, la compra del molí fariner de 
l’Esclop, situat darrera de l’antic hospi-
tal de Santa Susanna, amb la finalitat de 
reformar-lo i poder aprofitar-ne la bassa 
i el desnivell  d’aquesta per instal·lar-hi 
una turbina per generar electricitat. Aca-
bada la guerra es va formalitzar final-
ment la compra, però el projecte no es 
va arribar a portar a terme.  

Davant la insuficient capacitat de pro-
ducció del sistema elèctric espanyol i la 
necessitat de fer restriccions, el govern 
espanyol va crear un organisme per a 
gestionar-les: la Delegación Técnica Es-
pecial para la Regulación y Distribución 
de Energía Eléctrica. Aquest ens estava 
organitzat regionalment, i en cada te-
rritori s’encarregava de dictar a les em-
preses distribuïdores el límit d’energia 
que es podia consumir a la seva xarxa. 
I les elèctriques, al seu torn, l’havien 
d’informar, a través d’un “parte” diari, 
de l’energia subministrada. Sobrepas-
sar els límits comportava sancions, i per 
evitar-les, l’empresa distribuïdora podia 
tallar temporalment el subministrament 
als seus clients.

Les primeres restriccions que va haver 
d’aplicar l’Electra estan registrades a 
finals del 1944. Per fer-les efectives de 

Factures de subminis-
trament elèctric amb 
càrrec a l’ajuntament de 
Caldes dels anys 1937 i 
1938, en les que el nom 
de l’Electra és substituït 
pel dels Serveis Elèctrics 
Unificats de Catalunya, 
i la localitat d’emissió 
passa a ser Sabadell 
en lloc de Caldes. Arxiu 
municipal de Caldes de 
Montbui.
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la millor manera possible es van fer reu-
nions informatives a l’ajuntament, es van 
fer pregons perquè tothom reduís volun-
tàriament el consum tant com pogués i 
es van apagar un terç de les làmpades 
de l’enllumenat públic. Però com és de 
suposar, els principals consumidors, les 
indústries, foren els més afectats, ja que 
els percentatges de reducció que se’ls 
van fixar van significar deixar de treballar 
durant moltes hores. Les restriccions es 
van anar repetint, de forma més o menys 
intensa durant 10 anys, fins el 1954, amb 
especial incidència en els anys 1945 i 
1949. Els límits de consum fixats en cada 
moment per la “Delegación” a l’Electra 
es van complir, i per tant, no hi va haver 
sancions, però les conseqüències per a 
totes les  empreses, i per al conjunt de la 
societat, van ser molt negatives. Els pro-
pis directius de l’Electra reconeixien que 
les restriccions “nos están acarreando 
graves quebrantos en el negocio” y cons-
tataven “la paralización de la industria 
textil y de otros ramos, que tanto afectan 
a la vida de nuestra población y a los de 
nuestra compañía”. 

Per pal·liar els efectes d’aquella crisi el 
govern va implantar, l’agost de 1945, la 
“Caja de Compensaciones del Paro por 
escasez de energía eléctrica”, un fons 
estatal que es nodria d’un recàrrec que 
havien d’aplicar les empreses elèctri-
ques en les factures de subministra-
ment, i amb els diners d’aquell fons es 
compensava una part del salari que ha-
vien deixat de cobrar els treballadors 
a causa de les hores d’atur per manca 
d’electricitat. 

Excepcionalment, però, la dècada havia 
començat amb dues bones notícies, ja 
que l’any 1941 tingué lloc el trasllat de 
l’antiga fàbrica tèxtil Alemany, adquirida 
per Joan Tiana, que n’havia estat l’en-
carregat, des del carrer Aparici a unes 
noves i espaioses naus industrials de la 
carretera de Barcelona, a l’entrada de 
la vila. Aquest trasllat va comportar la 
construcció de la novena estació trans-
formadora de la xarxa de distribució. 
I el mateix any es va posar en marxa 
la Lanera Caldense, al carrer de Font i 

Boet -en una finca de l’Hospital de Santa 
Susanna on anys més tard s’hi construi-
ria la residència d’avis-, fet que va su-
posar la construcció de l’estació trans-
formadora número 10, a la cantonada 
d’aquella finca que dóna als carrers de 
Sentmenat i Raval Canyelles. No obstant, 
aquesta fàbrica va haver de tancar al cap 
de poc temps, i la crisi d’aquells anys es 
va fer evident, per exemple, en el fet que, 
a partir d’aquell moment l’Electra va tar-
dar vuit anys a construir una nova estació 
transformadora.

A finals de 1945 el gerent de l’empresa, 
Francesc Sala, feia aquest mal pronòs-
tic: “de persistir la actual sequía y las 
consecutivas restricciones, esta empre-
sa iría a parar a un mal extremo”. De fet, 
no foren pocs els exercicis en que només 
gràcies a l’activitat de les instal·lacions 
elèctriques l’Electra es va poder salvar 
de registrar pèrdues econòmiques im-
portants. Cal dir que, paradoxalment, 
l’activitat de realització d’instal·lacions 
elèctriques es va veure afavorida per les 
restriccions, ja que la majoria d’indús-
tries  locals van decidir contractar la ins-
tal·lació de motors i el seu manteniment 
per generar-se elles mateixes l’electrici-
tat que no els podia proporcionar la xar-
xa elèctrica. 

En aquest aspecte es produïa una situa-
ció paradoxal, com era que la producció 
d’electricitat amb motors la podien por-
tar a terme les indústries, però no l’Elec-
tra. El motiu no era altre que mentre la 
resta d’empreses tenia un cert marge 
per traslladar als preus dels seus pro-
ductes el sobrecost que els suposava 
la producció d’electricitat amb motors, 
l’Electra no ho podia fer, perquè els 
seus preus de venda eren les tarifes 
oficials aprovades pel govern, que es 
mantenien fixes. 

Malgrat la crisi, existia la convicció que 
calia seguir mantenint i millorant la xar-
xa elèctrica, malgrat la migradesa dels 
resultats econòmics i de les alces con-
tinuades dels preus dels materials. Per 
aconseguir el finançament suficient, 
l’any 1946 es va decidir realitzar la pri-
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mera ampliació de capital des de la fun-
dació de l’empresa. Els accionistes van 
respondre positivament i van aportar les 
100.000 pessetes previstes, de mane-
ra que es va doblar el capital social que 
tenia l’empresa des de la seva fundació. 
Les noves inversions van anar destina-
des, entre altres, a la compra i instal·la-
ció de nous condensadors, ja que encara 
es mantenien operatius els primers, ins-
tal·lats l’any  1918, i el seu funcionament 
ja era molt deficient. L’efecte positiu del 
canvi va ser la disminució de l’energia 
reactiva i les pèrdues en la xarxa, que es 
van rebaixar fins al voltant del 10%.

Algun empresari també s’atreví a realit-
zar inversions en plena crisi de les res-
triccions, com fou el cas dels germans 
Casanovas, que l’any 1949 van obrir una 
important fàbrica tèxtil a prop de Sant 
Salvador. Per poder-la alimentar, l’Electra 
va construir, després de molts anys, una 
nova estació transformadora, l’ET-11.

Tot i que les restriccions no s’havien aca-
bat del tot, cap el 1953 els consums s’ha-
vien anat recuperant, i la xarxa projecta-
da el 1918 s’anava acostant al seu límit 
de capacitat, fet pel qual va ser necessari 
invertir per augmentar la secció dels ca-
bles de les línies. La compra del “cupo” 
de coure va haver de seguir el feixuc trà-
mit administratiu davant del Sindicato 
Nacional de Agua, Gas y Electricidad, i 
per aconseguir finalment l’autorització 
s’hagué de recórrer als bons oficis del 

conseller Paulino Torras. Finalment, els 
2910 kg de coure autoritzats, que van 
costar 125.000 pessetes, van anar arri-
bant en diferents partides, fins a finals 
del 1955. Per poder finançar aquelles 
noves inversions es va fer necessària 
una nova ampliació de capital, aquesta 
vegada de 300.000 pessetes, que foren 
aportades pels accionistes en diferents 
terminis, al llarg de cinc anys. 

Enmig de totes aquelles dificultats, 
l’Electra va poder anar renovant, no sen-
se problemes, el contracte de submi-
nistrament amb la Compañía de Fluido 
Eléctrico (CFE). El que s’havia signat 
l’any 1928 per a un període de 10 anys 
no es va poder revisar, a causa de la 
guerra, fins el 1943. Després de no po-
ques discussions, l’Electra va acceptar 
que només podria vendre electricitat al 
municipi de Caldes, i que no podria com-
prar energia a cap altra companyia que 
no fos la CFE. Es van establir tres trams 
de preu descendents, segons el volum 
d’energia consumida. Aquest sistema de 
preus va ser molt perjudicial en els anys 
de restriccions, ja que en disminuir el 
volum consumit, no s’arribava a comprar 
prou energia al preu del tercer tram, que 
era el més barat i el que proporcionava 
més marge. La següent renovació del 
contracte, l’any 1953 es va fer només 
per una vigència de dos anys i, tot i que 
suposava augmentar sensiblement els 
preus de compra, es va acabar acceptant 
perquè la pujada es podia repercutir. Poc 
després, però, el govern va establir unes 
noves tarifes màximes de venda, les Ta-
rifas Tope Unificadas, que suposaven 
que, amb els preus de compra pactats 
amb la CFE, deixaven un marge molt pe-
tit per a l’Electra. El 1953 va ser també 
el moment en que Eduard Xalabarder 
Olivella va passar a compartir les res-
ponsabilitats de la direcció de l’empresa 
amb Francesc Sala.

Cal fer esment que en aquells anys, l’al-
tra xarxa de distribució elèctrica de Cal-
des, la que tenia el seu origen en l’an-
tiga Alumbrado de Poblaciones, i que el 
1923 havia estat absorbida per l’Energia 
Elèctrica de Cataluña (EEC), pertanyent 

L’any 1941, malgrat les 
mancances del moment, 
Joan Tiana va construir 
una nova fàbrica tèxtil a 
la carretera de Barce-
lona, i l’Electra hi va 
instal·lar la seva novena 
estació transformadora. 
Arxiu ICC Generalitat.
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al grup de la Barcelona Traction (“la Ca-
nadenca”), va tornar a canviar de mans, 
ara a conseqüència del cas conegut pre-
cisament per aquest nom, “el cas de la 
Barcelona Traction”. Aquesta operació 
va consistir en l’adquisició del grup de 
“la Canadenca”, a un preu molt inferior 
al real, per part del banquer mallorquí 
Juan March, a través d’un procediment 
de declaració de fallida iniciat el 1948 en 
la que molts hi van veure el pagament 
per part del règim franquista dels favors 
rebuts del banquer durant la guerra ci-
vil. La societat de March que es va fer 
amb el control de “la Canadenca” fou 
fundada el 1951 amb el nom de Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña S.A. (FECSA), i 
d’aquesta manera l’empresa competido-
ra de l’Electra a Caldes (coneguda popu-
larment com “la vella”), va passar a ser 
FECSA.

Un canvi estratègic: l’augment a 25 kV 
de la xarxa d’alta tensió

A principis del 1954 es va produir un fet 
que, a la llarga, tindria una importàn-
cia cabdal per al desenvolupament de 

l’Electra, quan l’industrial metal·lúrgic 
Josep Bonastre va projectar la construc-
ció d’una fàbrica de metall dur al carrer 
de Bigues de Caldes, just al costat d’on 
l’Electra havia construït, l’any 1919, la 
seva segona estació transformadora. El 
projecte de la nova fàbrica de Bonastre 
-que en la dècada del 1970 es convertiria 
en la més important de la vila- preveia 
una demanda elèctrica de 500 kVA per 
poder fer funcionar els seus forns, enca-
ra que en una primera fase es conside-
rava que n’hi hauria prou amb 300 ó 325 
kVA. En qualsevol cas, es tractava d’unes 
xifres molt importants per a l’època, i 
especialment per a les característiques 
de la xarxa de distribució de l’Electra 
d’aquell moment que, malgrat les millo-
res que s’hi estaven fent, s’acostava a la 
saturació. 

Per aquest motiu la sol·licitud de Bo-
nastre es va posar a la consideració del 
proveïdor, la Compañía de Fluído Eléctri-
co (CFE), que com a solució per a aquell 
augment de demanda i dels que pogues-
sin arribar més endavant, va proposar 
establir un nou contracte entre ambdues 
elèctriques que contemplés el canvi de 

Imatge del Molí de l’Es-
clop, comprat per l’Elec-
tra poc després d’aca-
bada la Guerra Civil amb 
la intenció de produir-hi 
electricitat. L’Abans. Cal-
des de Montbui. Recull 
gràfic 1870-1965 (pàgina 
182)
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tensió de la xarxa d’alta, tant la de la línia 
Sabadell-Caldes, com la interior del mu-
nicipi, dels 12 kV que portava, fins als 25 
kV. Atès l’augment esperat del consum, 
es va plantejar que el nou contracte po-
dria suposar també uns preus de compra 
més avantatjosos. 

Per a l’Electra, tirar endavant aquell 
projecte no era fàcil, ja que significava 
una inversió molt important, que inicial-
ment es va calcular en 665.000 pesse-
tes, però ja es preveia, com així va ser, 
que podia acabar pujant molt més. Tot 
plegat, xifres que semblaven lluny de la 
capacitat econòmica que tenia l’empre-
sa en aquells moments. Els treballs que 
s’havien de fer consistien en modificar la 
tensió del primari de tots els transfor-
madors de la xarxa, i canviar tots els ele-
ments d’aïllament i bona part de l’apare-
llatge (interruptors, seccionadors, etc.), 
tant en la pròpia xarxa d’alta tensió de 
l’Electra, com en la de la CFE que l’ali-
mentava. Tot això, que de per sí ja hauria 
estat complex i costós en una xarxa sen-
se cap client connectat, s’havia de fer, a 
més, mantenint el servei als clients, que 
en aquell temps passaven dels 600, i 
afectant-los el mínim possible. Es trac-
tava, doncs, d’un projecte econòmica-
ment molt costós, i tècnicament molt 
complex.

Per altra part, el context econòmic no 
hi ajudava: tot i que la demanda elèctri-
ca anava pujant, aquell mateix any 1954 
encara hi hagué restriccions, i els des-

Foto aèria de la fà-
brica construïda pels 
germans Casanovas 
l’any 1949 prop de Sant 
Salvador, amb l’onzena 
estació transformadora 
de l’Electra. Arxiu ICC 
Generalitat.

equilibris de l’economia espanyola (dè-
ficit comercial, endeutament públic, in-
flació) semblava que més aviat conduïen 
el país cap a la fallida. Però malgrat tot 
això, els directius de l’Electra van decidir 
tirar endavant, convençuts que aquella 
inversió augmentaria de forma molt sen-
sible la capacitat de la xarxa, i que més 
aviat o més tard el consum faria un gran 
salt endavant, i que aleshores disposar 
de més capacitat a la xarxa significaria 
menys pèrdues en distribució, més ven-
des, i més rendibilitat econòmica. El nou 
contracte amb la CFE es va signar final-
ment el 7 de maig de 1956, i es va man-
tenir vigent durant les quatre dècades 
següents.

Hi havia un altre factor que anava a fa-
vor d’aquella iniciativa: si l’augment de 
demanda havia d’acabar requerint, més 
aviat o més tard, el canvi de tensió, sem-
pre seria menys difícil i costós fer-ho el 
més aviat possible, treballant sobre una 
xarxa relativament petita, amb només 
una dotzena d’estacions transforma-
dores, que no pas esperar que la xarxa 
anés creixent amb la tensió antiga i haver 
d’acabar treballant finalment sobre unes 
instal·lacions més grans. Amb tot, però, 
va ser necessari contractar més perso-
nal i recórrer també a altres empreses 
instal·ladores perquè no es disposava de 
suficients mitjans propis.

Inicialment, l’acord amb la CFE preveia 
completar el canvi de tensió en tres 
anys, però de seguida es va veure que 
s’allargaria molt més temps, i de fet no 
es va completar fins el 1961. Cal tenir en 
compte, a més, que la part del canvi que 
afectava a la xarxa de la CFE, des de Sa-
badell fins a Caldes, també va anar, en 
bona part, a càrrec de l’Electra, que va 
haver de pagar-li 119.240 pessetes en 
efectiu, i lliurar-li els materials gratuï-
tament. 

En els primers mesos dels treballs, 
s’anava actuant en les zones que alimen-
tava cada transformador d’una en una: la 
zona en qüestió es deixava sense tensió 
d’alta, per poder treballar-hi, i s’alimen-
tava els clients en baixa tensió des d’un 
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Extracte del Decret Llei 
de 1945 que va establir 
un recàrrec sobre el con-
sum elèctric per poder 
pagar un subsidi als tre-
balladors afectats per les 
restriccions elèctriques. 
Arxiu Electra.
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altre transformador. En la zona de treball 
es canviaven tots els elements d’aïlla-
ment i de maniobra, i el transformador 
es substituïa per un altre que prèviament 
ja havia estat retirat i portat a realitzar-li 
la modificació que permetia tant l’entra-
da de 12 kV com de 25 kV. 

El 1958, però, es va considerar més pràc-
tic adquirir un autotransformador de 
25/12 kV i 800 kVA de potència, que es va 
anar instal·lant en diferents llocs de la 
xarxa a mesura que es completaven els 
treballs: d’aquesta manera, el nou sector 
ja s’alimentava amb els 25 kV, mentre que 
els sectors on encara no s’havien realitzat 
els treballs seguien amb la tensió de 12 
kV. L’autotransformador es va començar 
a utilitzar a mitjan 1959. La necessitat de 
més recursos va requerir novament el su-
port dels socis, que el 1958 van aportar 
un milió i mig de pessetes més, i també 
haver de recórrer al crèdit bancari.

La nova seu social

L’any 1958 va aparèixer l’oportunitat de 
comprar la casa del número 3 de la plaça 
de Catalunya (en aquell temps plaça de 
la Victòria) que coincidia amb la part de 
darrera de la finca del número 60 de l’avin-
guda de Pi i Margall (en aquell temps Gene-
ralísimo), on des de l’inici l’Electra hi tenia, 
en règim de lloguer, la botiga de material 
elèctric i l’habitatge de l’encarregat. Final-
ment, el 1959 es va adquirir, i durant l’any 
següent s’hi van fer obres d’adequació: 
per a magatzem i taller en la planta baixa, 
i per a oficines en el primer pis. D’aques-
ta manera, en un mateix punt del centre 
de la població hi havia tots els serveis de 
l’empresa, i durant 50 anys, des del 1960 
fins al 2010, aquella casa va ser el domi-
cili social de la companyia que permetia, 
a més celebrar-hi les juntes de socis, mo-
tiu pel qual es van deixar de celebrar a la 
casa de la vila. 
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CALDES I L’ELECTRA CREIXEN: 
1959-1980

A finals de la dècada dels 1950 la polí-
tica de blocs i la Guerra Freda van fer 
que els governs occidentals deixessin 
de veure amb mals ulls la dictadura de 
Franco, fins el punt que el seu suport 
va ser decisiu perquè Espanya pogués 
superar una situació gairebé de fallida 
de les finances públiques i de la balança 
de pagaments a la que s’havia arribat 
a causa de l’errònia gestió econòmica 
del règim. El suport estava condicionat 
a abandonar l’autarquia i, per tant, a un 
canvi radical en la política econòmica del 
país: devaluació de la pesseta, congela-

ció de salaris, increment dels tipus d’in-
terès, reforma fiscal, reducció dràstica 
de les barreres duaneres i foment de la 
inversió estrangera. Aquest paquet de 
mesures, que més tard rebé el nom de 
Plan de Estabilización, va provocar ini-
cialment empobriment de la població i 
emigració, però poc a poc va aconseguir 
reduir la inflació i els dèficits comercial 
i pressupostari, i l’economia espanyola 
va començar a obrir-se a l’exterior i a 
liberalitzar-se, basada en la indústria i 
els serveis, i amb clara pèrdua de pes 
de l’agricultura. 

El creixement va ser possible, tam-
bé, gràcies a l’augment molt signifi-
catiu que durant la dècada dels 1950 
va experimentar el parc de producció 
d’electricitat, que va posar fi a l’etapa 
de les restriccions i va donar resposta 
als successius augments de demanda 
d’energia. Per superar l’etapa de les 
restriccions el govern de Franco havia 
establert diferents mesures, com la 
creació del règim de Red General Pe-
ninsular, que integrava els sistemes 
de les grans empreses i les obligava a 
intercanviar energia per raons d’utili-
tat pública, i el model de Tarifas Tope 
Unificadas, que s’havien d’aplicar a tot 

Cap a finals de la dècada 
dels 1950 l’activitat 
econòmica es va anar 
recuperant. Imatge de 
l’interior de la fàbrica 
d’Ortadó i Cortès. Arxiu 
Joan Garcia.
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el territori de l’Estat, i a les quals s’hi 
afegia un recàrrec “r” que recaptava un 
ens estatal anomenat Oficina de Liqui-
daciones de Energía (OFILE). Amb els 
fons d’OFILE l’Estat subvencionava la 
construcció de noves centrals de pro-
ducció, principalment hidràuliques però 
també d’altres tecnologies més cares, 
com les del carbó o dels derivats del pe-
troli i, més tard, la nuclear, car ja s’havia 
constatat que els recursos hidràulics 
del país no eren suficients per a cobrir 
la creixent demanda.

D’aquesta manera, les grans elèctri-
ques privades van poder construir les 
noves centrals de l’època, mentre que 
per la seva part el govern també va 
impulsar-ne d’altres a través de dues 
noves societats estatals: l’Empresa 
Nacional de Electricidad SA (ENDESA), 
i l’Empresa Nacional Hidroeléctrica del 
Ribagorzana SA (ENHER). Inicialment, 
la primera va construir centrals tèrmi-
ques i la segona, com indica el seu nom, 
centrals hidràuliques, principalment 
a la conca de la Noguera Ribagorçana.  
Amb el pas dels anys ambdues es van 
diversificar, i ja a la dècada dels 1990 
ENDESA va passar a controlar ENHER i 
altres elèctriques públiques i privades, 
entre elles HEC i FECSA, i més tard va 
ser totalment privatitzada i es va con-
vertir en una gran multinacional.

A Caldes, com a la resta de Catalunya, 
a partir de 1960, el creixement de la in-
dústria i del sector serveis va ser im-
portant i continuat, i va atraure molta 
població de les regions agrícoles es-
panyoles. Com a conseqüència d’això, 
l’augment de la demanda d’electricitat 
també va ser constant, tant per a usos 
industrials com per a abastir els nous 
habitatges que s’anaven construint. A 
tall d’exemple, mentre que en les dues 
dècades que van del 1940 al 1960 la po-
blació de la vila va augmentar en unes 
1600 persones, en les dues dècades se-
güents, del 1960 al 1980, l’augment va 
ser de més de 4000, fins a sobrepassar 
en total els 10.000 habitants.

Però la demanda d’electricitat no va 

créixer només per l’augment de la po-
blació i de la quantitat d’habitatges, 
sinó també perquè els nous hàbits de 
consum van incorporar cada vegada 
més aparells elèctrics a les llars, de 
la mateixa manera que les indústries 
també introduïen cada vegada més ma-
quinària elèctrica, i de més potència. I 
en totes aquelles transformacions, el 
subministrament de l’Electra hi va te-
nir un paper cabdal, en contrast amb la 
xarxa de l’altra distribuïdora del muni-
cipi, la FECSA, que va tenir un creixe-
ment molt més petit en aquells anys. 
Així, mentre que en els 43 anys que van 
des de la seva fundació, l’any 1917, fins 
el 1960, l’Electra havia arribat a tenir 
800 clients, a distribuir 2,7 GWh anuals 
i a construir 11 estacions transforma-
dores, en els 20 anys posteriors les xi-
fres es van multiplicar, i el 1980 es va 
arribar a 4000 clients, 21,8 GWh i 43 
estacions transformadores. 

El canvi de la xarxa de distribució d’alta 
tensió, des dels 12 kV fins als 25 kV, que 
es va acabar de completar l’any 1961, va 
ser una bona base per poder cobrir les 
noves necessitats d’electrificació i el 
creixement de la demanda. L’acabament 
d’aquesta important obra va coincidir 
amb la jubilació, després de 42 anys 
de servei, de l’encarregat Bonaventura 
Magrans, que va ser substituït per Delfí 
Camps. Poc després de la jubilació de 
Magrans, el gerent Francesc Sala també 
es va jubilar, i Eduard Xalabarder Olive-
lla va quedar com a únic responsable de 
la direcció. En aquells mesos també hi 
hagué canvis en el consell d’administra-
ció de l’empresa, que es va ampliar a 7 
membres: van ser baixa Paulino Torras 
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i Olegario Godó (aquest, per defunció), i 
van entrar-hi la vídua d’aquest darrer, 
Carmen Salsas, el seu cunyat Joan Riba, 
industrial pellaire, Francesc Torras (que 
ja havia estat al consell de l’any 1917) i el 
mateix Bonaventura Magrans. 

No obstant, aquell creixement de la de-
manda elèctrica no va mantenir sempre 
el mateix ritme, i especialment a partir 
de 1973 es va produir una desaccelera-
ció, motivada per la primera gran cri-
si mundial del petroli. Davant d’aquell 
problema, altres països de seguida van 
adoptar mesures per afrontar-lo, però 
a Espanya, amb Franco i el seu règim 
agonitzant, el problema més aviat es va 
amagar, de manera que les conseqüèn-
cies encara van ser més negatives i van 
durar més anys, especialment en quant 
a les taxes d’atur i d’inflació. No fou fins 
el 1977, quan el país ja havia iniciat el 
trànsit cap a un sistema democràtic, que 
la majoria de partits polítics van acordar 
els anomenats Pactos de la Moncloa, 
que  establien un seguit de mesures de 
reforma econòmica i política, que van 
permetre redreçar la situació. Aquella 
crisi va suposar freqüents revisions a 
l’alça de les tarifes elèctriques, a causa 
de la inflació general de costos, algunes 
empreses van haver de tancar i va ha-
ver-hi un fre en l’evolució creixent de la 
demanda d’electricitat.

La xarxa creix, però els obstacles 
també

Malgrat les millores que s’havien fet a 
la línia Sabadell-Caldes, propietat de 
la subministradora Compañía de Fluído 
Eléctrico (CFE), anomenada “Caldes 1” 
(inclòs el seu canvi de tensió a 25 kV), 
no va passar gaire temps per constatar 
que no es podria garantir a Caldes un 
servei elèctric de qualitat amb aquella 
única línia d’abastament que arribava 
a la receptora del costat del Sindicat 
Agrícola, al carrer del Marquès (ET-1). 
La demanda de la vila anava creixent 
constantment, i la línia en qüestió tam-
bé suportava la càrrega d’altres punts 
de subministrament al llarg del seu re-
corregut. Per tot plegat, des de l’Electra 
aviat es van reclamar a la CFE solucions 
alternatives per poder mantenir el ser-
vei als clients quan la “Caldes 1” fallava, 
i també per disposar de prou capacitat 
davant dels continuats augments de de-
manda. 

Els problemes de l’abastament es feien 
evidents especialment en dies de tem-
pesta, i es recorden especialment els 
problemes derivats dels aiguats del 25 
de setembre de 1962, i de la nevada del 
dia de Nadal del mateix any. A vegades, 
els talls de subministrament duraven 
hores i fins i tot dies, i el més greu és 
que normalment els problemes que su-
portaven els clients no eren deguts a 
defectes en les instal·lacions de l’Elec-
tra, sinó a avaries en la línia Sabadell 
-Caldes de la CFE. No obstant, per als 
clients el responsable dels problemes 
era el seu subministrador immediat, 
l’Electra, i per això a principis de 1963 
els directius de l’empresa constataven 
preocupats un “ambiente de la pobla-
ción en contra de nuestra empresa”, i es 
feien ressò de que “un grupo caldense 
tiene abierta una lista para ofrecer a 
ENHER un número de abonados sufi-
ciente para que vengan a suministrar a 
Caldes”. 

En no trobar solucions als problemes 
d’abastament a través del seu únic 
proveïdor -la CFE-, els mateixos direc-

Imatges de la nevada del 
dia de Nadal de 1962, en 
una es veuen calderins 
caminant per la plaça de 
l’Angel i a l’altra el ge-
rent de l’Electra, Eduard 
Xalabarder al jardí de 
casa seva. Tant aquella 
nevada com els aiguats 
d’uns mesos abans van 
provocar importants ava-
ries en la línia elèctrica 
d’HEC que alimentava la 
xarxa de l’Electra. Arxiu 
Xavier Xalabarder.
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tius de l’Electra ja estaven estudiant 
la possibilitat de connectar amb una 
altra companyia diferent, i també di-
ferent de la competidora FECSA, i per 
aquest motiu van contactar amb EN-
HER el mateix any 1963. L’ENHER era 
una empresa jove que, tot i pertànyer a 
l’Estat, tenia la seva activitat principal 
i la seva seu a Catalunya, i en aquells 
anys estava construint noves xarxes de 
distribució en les comarques properes 
a Barcelona per donar sortida a la pro-
ducció elèctrica de les seves centrals. 
No obstant, les negociacions no van ser 
senzilles ni breus, i es va haver d’es-
perar alguns anys per poder acordar i 
fer efectiva la connexió de la xarxa de 
l’Electra a ENHER.

Per entendre la manca de solucions i 
de suport del subministrador històric 
de l’Electra -la CFE- davant dels pro-
blemes de l’abastament de Caldes, cal 
tenir present la continuada inestabilitat 
que va patir aquella empresa des de 
l’acabament de la guerra civil, fins al 
punt que l’any 1945, a causa de greus 
problemes financers, va ser venuda al 
seu principal creditor, la Catalana de 
Gas i Electricitat (els actius elèctrics 
de la qual tenia arrendats des de l’any 
1920). Posteriorment, la Catalana va 
constituir una nova empresa elèctri-
ca, la Hidroelèctrica de Cataluña, S.A. 
(HEC), que es va fer càrrec de l’activitat 
elèctrica del grup i va passar a contro-
lar la CFE. 

Finalment, el 1965 HEC va absorbir defi-
nitivament la CFE, i en conseqüència es 
va subrogar en el contracte d’aquesta 
amb l’Electra i va passar a ser-ne el seu 
subministrador. No obstant, el canvi de 
titular no va resoldre el problema, i els 
directius de l’Electra constataven pre-
ocupats que les continuades reclama-
cions perquè l’HEC realitzés millores 
a la seva xarxa no obtenien resposta i 
es mantenia el mal servei, que acaba-
va perjudicant els clients, malgrat els 
esforços de l’empresa local: “anula 
siempre cuantos esfuerzos ha reali-
zado nuestra empresa para distribuir 
fluido a nuestros abonados con regula-

ridad y calidad”. No fou fins l’any 1969, 
quan l’Electra ja havia estat negociant 
amb l’ENHER, que l’HEC es va decidir a 
fer arribar a Caldes dues noves línies, 
la “Caldes 2” i “Caldes 3”, però la seva 
construcció encara es va retardar uns 
quants anys. 

Sortosament en aquells anys es va po-
der millorar un dels assumptes que 
també provocava més mals de cap als 
responsables de l’Electra, com era l’en-
llumenat públic de la vila, ja que, com 
s’ha explicat - i a diferència del que suc-
ceïa a gairebé tots els municipis, on la 
xarxa d’aquest servei era de propietat 
municipal- a Caldes es mantenia la si-
tuació derivada dels acords de l’any 1918 
mitjançant els quals aquella xarxa era 
propietat de l’Electra. Com que l’ajun-
tament només en pagava el consum, 
el seu manteniment suposava pèrdues 
continuades i des de l’empresa s’havia 
reclamat insistentment poder canviar 
aquelles condicions. Finalment l’any 
1962 s’arribà a un nou acord que, sense 
suposar el traspàs de la xarxa a l’ajun-
tament, establia almenys que l’ajun-
tament pagaria, a més del consum, un 
cànon anual i els materials. 

El 1967: any del cinquantenari i de 
canvis importants

Superant un entrebanc rere l’altre, l’any 
1967 l’Electra va poder celebrar els 
seus primers 50 anys de vida, i coinci-
dint amb aquella celebració es van es-
devenir altres fets molt significatius en 
la seva història. Un d’ells fou l’entrada 
de l’enginyer Albert Xalabarder, fill del 
gerent Eduard Xalabarder. Dos anys 
més tard, el 1969, Albert Xalabarder va 
esdevenir el gerent de l’Electra, càrrec 
que va ocupar fins a la seva jubilació, el 
2007, si bé durant els primers anys va 
compartir-lo amb el seu pare, fins a la 
mort d’aquest, l’any 1982. 

Un altre fet rellevant d’aquell any va ser 
la constitució de la societat filial Co-
mercial Vallesana de Suministros SA, 
a la qual se li van traspassar els locals 
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i els altres actius relacionats amb les 
instal·lacions elèctriques, ja que a par-
tir d’aquell moment l’Electra es va de-
dicar al subministrament d’electricitat, 
construint i mantenint la seva xarxa de 
distribució, i la Comercial a les instal·la-
cions elèctriques, tant per a particulars 
com  per a la mateixa Electra.

Però aquell mateix 1967 també hi hagué 
una molt mala notícia per a tot el poble 
de Caldes, i també per a l’Electra, ja 
que va tancar l’empresa Hilados y Teji-
dos Cortés SA, la indústria més impor-
tant del municipi, i el principal consu-
midor d’electricitat. Aquell tancament 
va suposar la pèrdua de la feina de 
molts calderins i l’Electra va veure com 
per primera vegada després de molts 
anys li disminuïen les vendes d’ener-
gia. A més, dos anys després, el 1969, 
va morir el propietari d’aquella fàbrica, 
Joan Cortès, que ocupava el càrrec de 
president del consell d’administració 
de l’Electra des del 1939. En aquest lloc 
el substituí l’únic dels fundadors que 
encara quedava viu, Francesc Torras 
Villà, que va ocupar el càrrec durant 
els 10 anys següents. A la seva mort, el 
1979, la presidència la va ocupar el seu 
fill, Joan Torras Serratacó. 

Malgrat les dificultats, any rere any 
l’Electra anava reforçant i ampliant 
la seva xarxa per donar resposta a les 
noves sol·licituds de subministrament 
elèctric, tant al nucli urbà de la vila com 
a la rodalia. De totes les instal·lacions 
realitzades durant la dècada dels 1960 
en destaca la construcció de la línia a 25 
kV, de 6 kilòmetres de longitud, que surt 
de prop del camp de futbol de Caldes 
(ET-16) i acaba al nucli de Sant Sebastià 
de Montmajor, travessant tota la mun-
tanya del Farell. En aquells moments, 
l’any 1968, aquesta línia va esdevenir 
l’obra més llarga i complexa construïda 
fins aleshores per l’Electra, i va suposar 
portar per primera vegada l’electricitat 
al citat nucli de Sant Sebastià i a altres 
indrets del recorregut, com El Pascol, i 
El Farell.

Durant aquella mateixa dècada també 

es va subministrar la nova urbanització 
dels Saulons, i es va estendre la xar-
xa per atendre les primeres demandes 
industrials a les zones del Pinatar i la 
Borda, de manera que, quan anys més 
tard, aquests indrets es van urbanitzar 
per construir-hi nous polígons indus-
trials, aquests ja comptaven amb línies 
de l’Electra que els alimentaven. Per fi-
nançar tantes noves inversions van ser 
necessàries successives ampliacions 
de capital, i també recórrer al crèdit 
bancari.

El creixement del nombre de clients 
també va suposar aviat un greu proble-
ma administratiu, ja que es feia molt di-
fícil seguir confeccionant manualment 
les factures d’electricitat dels clients, 
tal com s’havia fet fins aquell moment. 
Eren els anys dels primers passos de 
la informàtica, que es basava en grans 
i costosos ordinadors situats en centres 
de càlcul, i la solució que acostumaven 
a adoptar en aquells anys les empre-
ses que necessitaven mecanitzar els 
seus processos administratius era la 
de contractar els serveis amb aquells 
centres. Però a finals de la dècada dels 
1960 també van sorgir les primeres so-
lucions de miniordinadors que queda-
ven a l’abast de les petites empreses, i 
l’any 1969 l’Electra es va decantar per 
una d’aquestes, un Factor-Q16. Aques-
ta opció comportava certes dificultats 
en la programació i la gestió (en aquell 
primer ordinador, per exemple, el pro-
grama estava imprès en un circuit que 
s’havia de modificar físicament quan 
canviaven les tarifes) però malgrat tot, 
suposava grans avantatges en quant a 
agilitat i independència, i aquella deci-
sió, que va ser pionera perquè en aquell 
temps a Caldes pràcticament no hi ha-
via cap ordinador, també va ser-ho en la 
gestió pròpia de les dades que, a més, 
s’ha mantingut fins als nostres dies. Al 
cap de sis anys, el 1975, juntament amb 
la primera renovació i ampliació de les 
oficines administratives, també es va 
canviar aquell primer equip informà-
tic per un altre de més capacitat, que 
ja permetia obtenir les primeres dades 
estadístiques i portar la comptabilitat. 
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Dues connexions diferents per abastir 
la xarxa 

L’any 1970 ENHER es va decidir final-
ment a fer arribar la seva xarxa de 25 
kV fins a Caldes, perllongant una línia 
que uns anys abans havia construït des 
de la seva subestació de Santa Coloma 
de Gramenet fins a Palau-solità i Plega-
mans. No obstant, la primera intenció de 
l’empresa estatal era la de subministrar 
tan sols de forma directa i puntual una 
fàbrica de mobles situada en el paratge 
de Les Serres, i van fer falta unes llar-
gues negociacions per acordar la con-
nexió definitiva d’ENHER a la xarxa de 
l’Electra en una nova caseta construïda 
en un terreny que aquesta havia adquirit 
en la mateixa zona de Les Serres. Una 
de les dificultats que s’hagué de superar 
per poder fer la connexió va ser l’oposi-
ció de l’HEC, que tot i no proporcionar 
millores en el seu servei, volia fer valer 
la seva condició de subministrador ex-
clusiu de l’Electra establerta en el con-
tracte de l’any 1956.

Malgrat tot, però, es van superar tots els 
entrebancs i l’any 1972 es va poder rea-
litzar la connexió de la xarxa de l’Electra 
a la d’ENHER i d’aquesta manera es va 
aconseguir, finalment, disposar de dues 
connexions diferents (HEC i ENHER) per 

a l’abastament de la xarxa de l’Electra. 
I cadascuna amb capacitat suficient per 
mantenir el servei a tots els clients en 
cas d’avaria d’una d’elles. A més, per 
incrementar la garantia de subministra-
ment, uns anys més tard, quan ENHER 
va construir una subestació 220/25 kV a 
Palau-solità i Plegamans, prop de Ga-
llecs, es va acordar amb aquella empre-
sa que l’Electra pogués connectar-hi 
directament, amb una línia pròpia a 25 
kV. Poder disposar d’una línia pròpia que 
connectés directament a una subestació 
era garantia de més capacitat per po-
der créixer, més qualitat de servei als 
clients i més independència, i per fer-ho 
possible l’Electra va comprar un terreny 
situat just al costat de la citada subesta-
ció de Palau, però malauradament l’EN-
HER no va acabar de donar-hi mai el seu 
vist i plau.

Per altra part, es va seguir reclamant 
a HEC la millora del seu subministra-
ment, especialment la construcció de 
les noves línies “Caldes 2” i “Caldes 3”, 
i que el seu punt de connexió es tras-
lladés des de la receptora del carrer 
del Marquès (ET-1) a la nova caseta de 
Les Serres, per tal de facilitar la com-
mutació de les connexions de la xarxa 
de l’Electra amb ENHER i HEC en cas 
de fallada d’una d’elles i reduir al mí-

La fàbrica de Josep 
Bonastre al carrer de 
Bigues, amb l’estació 
transformadora número 
2, a baix a l’esquerra. 
Aquesta nova indústria va 
motivar, a principis dels 
anys 1960, el canvi de 
tensió de tota la xarxa de 
mitja tensió de l’Electra, 
de 12 kV a 25 kV. Arxiu 
Joan Garcia.
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nim l’afectació als clients. No obstant, 
la construcció d’aquestes dues línies 
encara es va fer esperar fins a finals de 
la dècada dels 1970, i el trasllat defini-
tiu de la connexió d’HEC des del carrer 
del Marquès a Les Serres (punt de con-
nexió d’aquelles noves línies) no es va 
fer efectiu fins el 1998.

L’Electra i les petites distribuïdores, 
una nosa per a les grans elèctriques

Les dificultats de l’Electra per establir 
acords amb ENHER i HEC i millorar el 
seu abastament s’emmarcaven en la 
creixent orientació al monopoli de les 
grans empreses elèctriques, i la seva 
influència cada vegada més gran en les 
decisions de l’Administració. Una de les 
mostres més significatives d’aquesta 
tendència va ser el “conveni de zones” 
que van signar l’any 1974 les quatre 
grans elèctriques catalanes del mo-
ment (FECSA, HEC, ENHER i F.H.SEGRE) 
per repartir-se el territori de Catalunya 
entre elles. 

Les grans elèctriques, cada vegada 
més, consideraven les petites distribuï-
dores com una anomalia i una nosa, i per 
aquest motiu l’Electra i altres distribuï-
dores de les mateixes característiques 
van topar contínuament amb tot tipus 
d’obstacles a l’hora de desenvolupar 
la seva activitat i el seu creixement. En 
aquell conveni de zones del 1974, al que 

l’Electra sempre s’hi va mostrar con-
trària, Caldes va quedar inclosa en la 
zona d’HEC, però el cert és que aques-
ta empresa no va fer cap actuació per 
quedar-se amb les xarxes de les altres 
elèctriques signants del conveni que 
posseïen xarxa en el municipi (FECSA i 
ENHER), de manera que l’Electra va po-
der mantenir el doble subministrament 
de dues empreses independents (HEC i 
ENHER), almenys fins a la dècada dels 
1990, quan les signants del “conveni de 
zones” van accentuar la seva concentra-
ció i el monopoli. 

De fet, l’oposició de les grans elèctri-
ques a l’activitat de les distribuïdores 
locals com l’Electra havia estat, i seguia 
essent, una constant que ha arribat fins 
els nostres dies i, tal com ja s’havia in-
tentat abans de la guerra civil, una de 
les formes més directes de fer-ho con-
sistia en la seva compra i absorció. Un 
dels casos més significatius es va viure 
a l’Electra l’any 1966, quan alguns so-
cis van rebre directament ofertes d’una 
gran elèctrica per vendre’s la seva par-
ticipació a l’empresa calderina. L’as-
sumpte va ser discutit durant mesos i 
va comportar no poques preocupacions. 
Finalment, en la junta de socis del juny 
de 1967 es va acordar per aclamació 
mantenir la independència de la socie-
tat a través d’una modificació dels es-
tatuts que suposava la sindicació de les 
accions.

Una altra dificultat d’aquells anys va ve-
nir de la política de tarifes del govern, 
que per una part anava augmentant de 
forma exponencial el recàrrec “r” d’OFI-
LE  (Oficina de Liquidaciones de Energía) 
que s’aplicava a tots els consumidors 
a través de les factures d’electricitat, 
mentre apujava molt menys la resta de 
components de les tarifes. Els direc-
tius de l’Electra explicaven el juny del 
1970 que en els 18 anys d’existència de 
les Tarifas Tope Unificadas, els termes 
bàsics d’aquestes havien pujat un 50%, 
mentre que el recàrrec “r” ho havia fet 
en un 600%. Tenint en compte que la re-
captació obtinguda del recàrrec s’havia 
d’ingressar íntegrament a aquella ofi-

Imatge aèria de la 
fàbrica de mobles que 
J. Sandoval va construir 
l’any 1970 a la zona de 
Les Serres, al costat de 
la carretera de Sentme-
nat. L’interès d’Enher 
per subministrar aquella 
indústria va propiciar 
que l’Electra pogués 
connectar amb aquella 
elèctrica, i aconseguís 
finalment una segona ali-
mentació a la seva xarxa. 
Arxiu ICC Generalitat / 
Joan Garcia.
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Línia construïda el 1969 
per subministrar la ur-
banització dels Saulons 
(ET-20), amb la derivació 
a l’estació transforma-
dora de l’antiga pedrera 
del Remei (ET-24). Arxiu 
Electra.

cina governamental, el marge real de 
l’empresa era molt escàs. 

El motiu d’aquella situació no era altra 
que el dèficit crònic d’OFILE, ja que els 
seus compromisos de pagament (sub-
vencions a les noves centrals de pro-
ducció construïdes per les grans elèc-
triques), eren superiors als ingressos 
obtinguts del recàrrec “r”. Com que 
les distribuïdores petites com l’Elec-
tra no eren beneficiàries de cap de les 
subvencions d’OFILE, l’any 1968 des de 
l’empresa calderina es van iniciar ges-
tions davant del Ministeri d’Indústria 
per poder aconseguir el que ja havien 
fet algunes petites distribuïdores: do-
nar-se de baixa d’aquella oficina i, per 
tant, de l’obligació d’aplicar el recàrrec 
i, al mateix temps aconseguir l’aprova-
ció d’unes tarifes pròpies que, sense 
ser més cares per als consumidors, 
proporcionessin un marge més ade-
quat. Però les gestions no van prospe-
rar, i s’hagué d’esperar a finals de 1972, 
quan el govern va decretar l’abolició de 
l’OFILE i del seu recàrrec, i la creació 
de l’Oficina de Compensaciones de la 
Energía Eléctrica (OFICO) i el Siste-
ma Integrado de Facturación Eléctri-
ca (SIFE), un mètode de facturació de 
l’energia basat en un terme fix i un ter-
me variable que ja portava inclosos els 
conceptes que antigament havia recap-
tat l’OFILE.

Entre aquells canvis, el govern també va 
establir per primera vegada una tarifa 
específica per a l’energia que compra-
ven els petits distribuïdors com l’Elec-
tra, l’anomenada “tarifa E”, que uns anys 
més tard va canviar la denominació per 

la de tarifa “D” (de distribuïdors). Tant el 
sistema SIFE com la tarifa de distribuï-
dors es van mantenir, amb alguns canvis 
i les corresponents revisions de preus, 
durant gairebé 40 anys.
 

La fundació de l’Associació d’Empreses 
Elèctriques

A causa dels continuats i creixents pro-
blemes que les petites distribuïdores 
anaven trobant per realitzar la seva ac-
tivitat, i per poder fer sentir la seva veu 
davant de l’Administració i de les grans 
companyies, l’any 1972 va néixer a Bar-
celona l’Associació d’Empreses Elèctri-
ques (ASEME). Aquesta associació, de la 
que l’Electra va ser-ne una de les fun-
dadores, ha desenvolupat des d’aquell 
moment fins als nostres dies una tasca 
molt rellevant en la defensa de les pe-
tites distribuïdores, amb la participació 
sempre activa de l’Electra.
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MÉS ENLLÀ DE CALDES: 1980-2000

Si durant les dècades de 1960 i 1970 el 
creixement de l’Electra havia estat molt 
intens, tant en xarxa elèctrica com en 
clients, però sempre dins de l’activitat 
tradicional de distribució i dins del ter-
me municipal de Caldes, a partir del 
1980 es van tornar a estudiar altres 
projectes que no s’havien pogut portar 
a terme anys enrere, com la producció 
pròpia d’electricitat i l’extensió de la 
xarxa de distribució a altres municipis 
de la comarca.

La producció pròpia. Les centrals de 
Bausen i de Sant Benet

Les crisis del petroli dels anys 1973 i 
1979 havien mostrat que les economies 
europees, i l’espanyola en particular, 
eren totalment vulnerables davant dels 
augments dels preus internacionals del 
cru, ja que essent aquesta la seva prin-
cipal font d’energia, les alces de preus 
provocaven de seguida greus efectes 
sobre tota l’activitat econòmica i la so-
cietat en general. Per intentar pal·liar 
aquell problema, els governs europeus 
van començar a dictar normes per re-
duir el consum de productes derivats 
del petroli i per incentivar la producció 

d’energia a partir de fonts renovables 
autòctones. A Espanya, aquestes inicia-
tives van arribar dels primers governs 
democràtics, i la primera norma relle-
vant va ser la “Ley 82/1980 sobre con-
servación de energía”. 

Aquella llei permetia que qualsevol parti-
cular o empresa pogués posar en marxa 
una nova instal·lació de producció d’elec-
tricitat, connectar-la a la xarxa elèctrica 
del distribuïdor més proper i vendre-li a 
aquest l’energia produïda a un preu sufi-
cient com per retribuir la inversió realit-
zada. A partir d’aquella llei, i de les que 
amb el pas dels anys la van substituir, 
a Espanya es van anar posant en marxa 
molts projectes de producció d’electrici-
tat a partir de fonts renovables.

En aquells primers moments les tec-
nologies eòliques i solars no estaven 
prou desenvolupades, i molts dels pro-
jectes es van centrar en la hidràulica. 
A l’Electra, que ja en els primers anys 
de la seva història havia estudiat poder 
comptar amb producció pròpia, es va 
tornar a considerar aquesta possibilitat, 
i l’oportunitat va sortir l’any 1984, quan 
es va poder adquirir una participació, 
que aviat va ser majoritària i a la llarga 
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única, d’una societat de la Vall d’Aran, 
Hidroelèctrica Bausen, S.A., que comp-
tava amb projectes per construir noves 
centrals en aquella comarca. 

Però la construcció de noves centrals 
no era fàcil, ja que el més habitual era 
que quan algú de forma independent 
presentava un nou projecte davant de 
l’administració, la gran elèctrica de la 
zona presentés en competència un pro-
jecte alternatiu en el mateix punt, i fes 
valer davant l’Administració la seva ex-
periència i capacitat per aturar aquella 
iniciativa, amb el resultat final que, mol-
tes vegades, la central no la construïa 
ningú. Aquest fou el cas de tots els pro-
jectes que en aquells anys l’Electra va 
presentar per construir noves centrals 
al Pirineu, llevat d’un: el de la central 
projectada per la citada Hidroelèctrica 
Bausen, S.A. justament al municipi de 
Bausen, d’una potència de 3,3 MW, que 
excepcionalment no va tenir cap projec-
te en competència i va obtenir la conces-
sió d’aigües l’any 1985.

La central, que aprofita les aigües del 
riu Bausen i del Barranc de Carlach, 
afluents del Garona, es va començar a 
construir l’any 1986 i es va poder posar 
en marxa parcialment l’any 1990 només 
amb les aigües del Carlach. Per poder 
aprofitar les aigües del riu Bausen va 
ser necessària la construcció d’un tú-
nel de més d’un quilòmetre de longitud, 
que no es va completar fins l’any 1992. 
Com és habitual en projectes d’aquesta 
magnitud, després de superar el primer 
problema d’obtenir les autoritzacions, 
llicències i la concessió d’aigües, en 
van sorgir d’altres, i de tota mena. De 
tipus financer, ja que el cost real de les 
obres va ser molt superior al projectat 
-a causa dels canvis que es van haver 
de fer en el projecte inicial-, de tipus 
administratiu, ja que malgrat comptar 
amb totes les autoritzacions i permisos, 
després d’un canvi a l’alcaldia del muni-
cipi, l’ajuntament va paralitzar les obres 
durant un temps, i també problemes 
per aconseguir la connexió a la xarxa 
de distribució, propietat de la Sociedad 
Productora de Fuerzas Motrices, filial 

de FECSA, i productora dominant a la 
zona, contrària a que en aquella comar-
ca es posés en marxa una central d’una 
empresa “aliena”. Però una vegada su-
perats tots els entrebancs, finalment 
la central de Bausen es va poder posar 
en servei l’any 1990 i durant els seus 27 
primers anys de funcionament, ha pro-
duït i abocat a la xarxa elèctrica la quan-
titat de 158 GWh.

Poc abans de la construcció de la cen-
tral de Bausen, l’any 1985, l’Electra va 
tirar endavant, a través de la societat 
Conhidro SA, la compra de l’antiga colò-
nia tèxtil de Sant Benet, al costat del riu 
Llobregat, en el municipi de Sant Fruitós 
de Bages, amb la finalitat de recuperar 
les instal·lacions de producció d’energia 
elèctrica que tenia aquella antiga fà-
brica tèxtil, ja tancada. La central es va 
posar en marxa l’any 1986 i poc després 
es van reformar les seves instal·lacions 
per poder arribar a una potència de fins 
a 400 kW. L’any 2008, la Caixa d’Estal-
vis de Manresa va adquirir el monestir 
i l’antiga colònia tèxtil per promoure 
el seu complex cultural del “Món Sant 
Benet”, i finalment la central també va 
haver de ser venuda a aquella entitat fi-
nancera.

Extensió de la xarxa a altres municipis

A la darrera dècada del segle XX va tenir 

Imatge de la central hi-
droelèctrica de Bausen, 
que va començar a fun-
cionar l’any 1990. Arxiu 
Electra.

MÉS ENLLÀ DE CALDES: 1980-2000



65

lloc un altre fet inèdit fins aquell moment 
en la història de l’Electra, com fou que 
la xarxa de distribució es va estendre 
per primera vegada més enllà del ter-
me municipal de Caldes. En realitat, no 
era un projecte nou del tot, ja que pocs 
anys després de la fundació de l’empre-
sa, en els anys 1920, ja s’havien esta-
blert converses amb els ajuntaments de 
Palau-solità i Plegamans, Sentmenat i 
Sant Feliu de Codines per portar a ter-
me iniciatives d’aquest tipus, però en 
aquells temps les gestions no van donar 
resultat. 

De fet, les circumstàncies dels anys 1980 
i 1990 tampoc no semblaven gaire propí-
cies per emprendre projectes d’aquelles 
característiques. No s’ha d’oblidar que 
les grans companyies catalanes havien 
signat, uns anys abans, el conveni de zo-
nes, refermant la seva voluntat de man-
tenir el monopoli allà on eren presents, 
i com que comptaven amb xarxes de dis-
tribució ja consolidades en els municipis 
de l’entorn de Caldes, consideraven que 
ja cobrien adequadament les seves de-
mandes d’electricitat i que no tenia sen-
tit l’existència d’una xarxa d’una altra 
empresa com l’Electra. 

No obstant, aquest no era el pensament 
que tenia la població de Sant Feliu de 

Codines, que patia les conseqüències 
d’una xarxa de distribució obsoleta i 
minsa, propietat de FECSA. La infraes-
tructura elèctrica d’aquesta empresa 
que alimentava aquell municipi enca-
ra era, en bona part, la mateixa xarxa 
d’11 kV que havia construït a principis 
del segle XX Alumbrado de Poblaciones 
per portar per primera vegada l’elec-
tricitat a Sant Feliu i a Caldes, a la que 
s’hi havia afegit amb el temps una altra 
línia a la mateixa tensió que enllaçava 
amb Castellterçol, on es connectava a 
la xarxa de 25 kV. Es tractava d’una in-
fraestructura del tot insuficient, i amb 
els augments de demanda enregistrats 
a partir dels anys 1970 i 1980, els pro-
blemes de talls de subministrament 
eren cada vegada més freqüents. A 
més, tenia dos graons de transforma-
ció sense regulació (de 25 a 11 kV, i d’11 
kV a baixa tensió), fet que provocava 
moltes oscil·lacions de tensió. 

Cal tenir present, també, que en aquells 
anys l’Ajuntament de Sant Feliu va acor-
dar amb l’Institut Català del Sòl (INCA-
SOL) el desenvolupament urbanístic del 
polígon industrial del “Pla de la Costa”, 
i no era possible afegir, a la demanda 
elèctrica del municipi, la de noves in-
dústries, si no s’establia abans una ade-
quada infraestructura elèctrica. 

Però les reclamacions de les autoritats 
municipals de Sant Feliu a FECSA eren 
sistemàticament desateses, i com que 
les promeses de millores a la xarxa no 
arribaven, el 1986 una delegació d’aquell 
ajuntament es va adreçar a l’Electra per 
sol·licitar l’extensió de la xarxa elèctrica 
des de Caldes, i donar l’opció als veïns 
i les empreses d’aquella població de 
comptar amb un subministrament elèc-
tric alternatiu i de més qualitat. 

Des de l’Electra es va estudiar la pro-
posta i es va decidir tirar el projecte en-
davant, per bé que, com ja era de pre-
veure, el camí no havia de ser fàcil, ja 
que de seguida FECSA s’hi va mostrar 
totalment contrària, i així ho va fer saber 
en el tràmit d’autorització administrati-
va de les noves instal·lacions davant la 

Imatge de la central hi-
droelèctrica de Bausen, 
que va començar a fun-
cionar l’any 1990. Arxiu 
Electra.
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Generalitat. Els arguments que FECSA 
va presentar contra la línia que pretenia 
construir l’Electra des de Caldes eren 
tals com que Sant Feliu formava part de 
la “seva zona” (en el conveni de zones 
entre les grans elèctriques catalanes) 
o que l’Electra no produïa electricitat 
i, per tant, no podia vendre allò que no 
tenia. Tot i que res impedia a l’Electra 
vendre electricitat sense produir-la, 
aquest darrer argument estava man-
cat de tot sentit, ja que, per una part, en 
aquella època la pròpia FECSA ja només 
produïa una part de l’energia que venia, 
i per altra banda oblidava que l’Electra 
comptava, des del 1986, amb producció 
pròpia. I tot aquell argumentari anava 
acompanyat de noves promeses de mi-
llora de la seva xarxa de distribució de 
Sant Feliu que, al seu parer, havien de 
fer innecessària la presència d’una altra 
distribuïdora com l’Electra.

Finalment, però, l’INCASOL, promo-
tor del nou polígon del “Pla de la Cos-
ta” no va confiar en aquelles promeses 
i va decidir contractar amb l’Electra el 
seu abastament. Amb això i el suport 
de l’ajuntament feliuenc que presidia 
Laia Berenguer, l’Electra va tramitar 
el projecte, i el 1989 va iniciar les obres 
de la línia de 6,4 kilòmetres de llarga-

da, a 25 kV que surt de la urbanització 
d”Els Saulons” de Caldes, i arriba al 
citat polígon industrial. El 1992 es van 
connectar a la xarxa de l’Electra els 
primers clients de Sant Feliu, tant del 
polígon industrial com del nucli urbà, 
ja que el traçat de la línia va permetre 
construir també una estació transfor-
madora prop del cementiri d’aquella 
població. Des d’aquell any 1992 fins el 
2004 (quan l’Electra va poder adquirir 
gairebé totes les instal·lacions de distri-
bució de FECSA de Sant Feliu), la xarxa 
va anar creixent al ritme de la demanda, 
de manera que transcorreguts aquells 
12 primers anys, 820 clients d’aquell 
municipi ja havien optat per contractar 
el seu subministrament amb l’Electra, 
i s’havia arribat a un consum de 5 GWh 
anuals i a 14 estacions transformadores 
construïdes. 

L’experiència de Sant Feliu va servir per-
què els representants del municipi veí 
de Gallifa, que també patia problemes 
idèntics de manca de qualitat i de capa-
citat en el subministrament de FECSA, 
s’adrecessin a l’Electra per demanar 
que aquesta hi fes arribar també la seva 
xarxa. El projecte es va incloure en un 
Pla d’Electrificació Rural de la Generali-
tat, i l’any 1992 es va construir una nova 

La nova línia a 25 kV que 
enllaça la urbanització 
dels Saulons (Caldes) 
amb el polígon indus-
trial del Pla de la Costa 
de Sant Feliu de Codines 
es va posar en marxa 
l’any 1992. Arxiu Electra.
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línia aèria de 3,7 kilòmetres, que surt de 
Sant Sebastià de Montmajor i arriba al 
poble de Gallifa, amb una derivació fins 
al nucli de La Ferreria. 

Tot i la dificultat que representava tren-
car el monopoli d’empresa distribuïdo-
ra de FECSA a Sant Feliu i Gallifa, les 
noves xarxes de distribució d’aquestes 
poblacions es van poder tirar endavant 
gràcies a la determinació dels directius 
de l’Electra, al suport dels respectius 
municipis i dels seus habitants, i al fet 
que en aquells moments, abans de l’any 
1994, la legislació elèctrica espanyola 
encara no havia establert la xarxa de 
distribució única.

A més de la incorporació dels muni-
cipis citats, el creixement de la xarxa 
també va ser important en la pròpia 
vila de Caldes, on es van desenvolupar 
els polígons industrials de La Borda i el 
Pinatar, i les zones residencials de Can 
Rosell, el Torrent de l’Escaiola i altres 
punts del nucli urbà. En definitiva, ja fos 
pels nous clients de Caldes com pels 
d’altres municipis, durant les  dues da-
rreres dècades del segle XX (1980-2000) 
es va accentuar la tendència ascendent 
que havia mostrat l’Electra en les dèca-
des anteriors, i les dades novament es 
van multiplicar: l’energia distribuïda va 
passar dels 21,8 GWh als 61,3 GWh, els 
clients de 4000 a 7000, i les estacions 
transformadores de 43 a 105.

Més problemes d’abastament 

El creixement, any rere any, de la de-
manda d’energia durant els anys 1980 i 
els primers de la dècada dels 1990, va 
portar la direcció de l’Electra a plante-

jar diverses sol·licituds a ENHER i a HEC 
per augmentar les potències contracta-
des i poder disposar de més capacitat en 
l’abastament de la xarxa. I no tan sols 
això, sinó que es van fer gestions per 
traslladar les connexions de l’Electra a 
subestacions properes d’aquelles com-
panyies: a la subestació d’ENHER de Pa-
lau, i a la subestació d’HEC de Polinyà 
(anomenada “Riera de Caldes”), sempre 
amb la finalitat d’augmentar la segure-
tat i la capacitat de l’abastament.

No obstant, com ja havia succeït anys 
enrere quan es va voler disposar d’un 
segon subministrador, les grans com-
panyies no estaven disposades precisa-
ment a donar facilitats al creixement de 
l’Electra. Ben al contrari, ja que consi-
deraven que l’extensió de les xarxes de 
l’empresa calderina a altres municipis 
com Sant Feliu i Gallifa era un desafia-
ment als acords de monopoli que havien 
establert les quatre grans en el seu 
conveni de zones.

Així, el primer que es va haver de des-
cartar va ser la possibilitat de connec-
tar amb una línia pròpia a la subestació 
d’ENHER de Palau-solità i Plegamans, 
ja que aquesta empresa s’hi va negar 
en rodó, i això malgrat els acords esta-
blerts anteriorment, que fins i tot havien 
portat l’Electra a comprar, l’any 1985, un 
terreny a la zona de Gallecs, just al cos-
tat d’aquella subestació, per poder-hi 
construir unes noves instal·lacions de 
connexió. I no tan sols això, sinó que 
l’ENHER també es negava a augmentar 
la potència de la seva connexió de Cal-
des, a Les Serres. 

I les perspectives no eren millors amb 
l’altra subministrador, l’HEC, que a part 
d’eliminar la possibilitat de connectar 
directament a la seva subestació, també 
es negava a traslladar la connexió del 
carrer del Marquès a Les Serres, i amb 
la seva negativa impedia a l’Electra dis-
posar de més capacitat i de millor quali-
tat en el subministrament als clients. A 
tot això s’hi va afegir el fet que ambdós 
proveïdors realitzaven el mínim esforç 
per mantenir en condicions les seves 

La nova línia a 25 kV que 
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instal·lacions, de tal manera que la qua-
litat de l’abastament anava disminuint 
progressivament.

Un aspecte que contribuïa a fer les ne-
gociacions més difícils amb aquells dos 
subministradors era que a partir de la 
dècada dels 1980 es va accentuar la 
concentració de les quatre grans em-
preses elèctriques catalanes (FECSA, 
SEGRE, HEC i ENHER), amb el resultat 
que a finals de segle a Catalunya només 
quedava una gran elèctrica, ENDESA. 
Primer FECSA va absorbir la seva filial 
F.H. del Segre, posteriorment, l’Estat 
va convertir ENHER en filial d’ENDE-
SA, dins la reordenació de les seves 
participacions elèctriques, i aquesta va 
entrar a FECSA. Per la seva part, HEC, 
després de passar uns anys a mans 
d’Hidroeléctrica Española (després 
Iberdrola), va ser adquirida per ENHER 
l’any 1994. En darrer terme, ENDESA va 
absorbir ENHER i FECSA l’any 1999, i es 
va convertir en l’única gran distribuïdo-
ra a Catalunya. 

És fàcil d’entendre, doncs, que a me-
sura que anava avançant aquell procés 
de concentració de la gran distribució 
a Catalunya, a l’Electra li resultés més 
difícil establir acords amb els seus 
subministradors per millorar el seu 
abastament. I no tan sols això, sinó que 
fins i tot l’any 1994 l’ENHER (que ja con-
trolava l’HEC), va fer un pas més, i va 
proposar clarament comprar l’Electra 
amb la voluntat inequívoca d’absor-
bir-la. 

Com en altres ocasions anteriors, la 
resposta dels directius calderins va 
ser negativa, i en aquest cas les re-
presàlies van ser immediates. L’ENHER 
va tirar endavant una inversió excepcio-
nal per competir amb l’Electra: va obrir 
una oficina d’atenció al públic al centre 
de Caldes (al contrari del que feien en 
aquells anys les grans companyies, 
que justament anaven tancant oficines), 
va adquirir l’antiga xarxa de FECSA de 
la vila i va construir una nova xarxa de 
distribució a 25 kV en diferents indrets 
del municipi que estaven creixent però 

on ja existia xarxa de l’Electra, com el 
Bugarai, Can Rosell, El Negrell i el po-
lígon de la Borda. 

I a tot això s’hi va afegir una campanya 
publicitària que tenia com a principal 
argument que als clients els resulta-
va molt millor contractar el subminis-
trament amb una gran companyia com 
l’ENHER, que disposava de grans ins-
tal·lacions de producció i de distribució, 
que no pas amb l’Electra, que no dispo-
sava de prou capacitat per atendre les 
noves demandes (no en disposava, es-
clar, perquè el seu competidor l’hi nega-
va). I el seu objectiu, lògicament, no era 
només atraure els subministraments 
de nous habitatges o noves indústries, 
sinó que els que estaven connectats a la 
xarxa de l’Electra canviessin a la xarxa 
d’ENHER.

La campanya, però, va obtenir uns re-
sultats molt migrats, perquè la gran 
majoria de calderins van seguir confiant 
en l’Electra i l’ENHER només va acon-
seguir uns pocs acords amb promotors, 
i unes dotzenes de nous clients, que no 
justificaven de cap manera l’esforç in-
versor que havia realitzat. La seva ofi-
cina de Caldes aviat va tancar, i l’acti-
vitat competidora es va acabar. De fet, 
aquella oficina va ser més utilitzada per 
clients de l’antiga xarxa de FECSA (“la 
vella”) per donar-se de baixa d’aquella 
empresa i passar-se a l’Electra, que 
no pas per al contrari, com era la seva 
finalitat. Però malgrat tot, subsistia la 
negativa de l’ENHER i l’HEC – que de fet 
ja actuaven com una sola companyia- a 
ampliar la potència de les seves conne-
xions amb l’Electra i, per tant les possi-
bilitats de creixement d’aquesta queda-
ven molt limitades. 

Davant de tot això, i com a resposta, 
l’any 1994 la direcció de l’Electra va 
prendre dues iniciatives: d’una part, de-
nunciar aquelles grans companyies da-
vant de les autoritats de la competèn-
cia, per pràctiques abusives i de posició 
de domini. I com que tot feia preveure 
que la resolució definitiva d’aquelles 
autoritats tardaria anys a arribar, al 

Construcció de la deri-
vació cap al nucli urbà 
de Sant Feliu de la línia 
entre Caldes i el Polígon 
Industrial del Pla de la 
Costa d’aquell municipi 
veí. Arxiu Electra.
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Vista de la línia que surt 
de Sant Sebastià de 
Montmajor i arriba fins 
al nucli de Gallifa i a La 
Ferreria, construïda el 
1994. Arxiu Electra.

mateix temps es va posar en marxa el 
projecte de construir una central de 
producció d’electricitat a Caldes, en 
una de les dues naus a construir en una 
finca adquirida en el polígon de la Bor-
da, de tal manera que l’energia que li 
negaven les grans elèctriques, la pro-
duiria l’Electra a Caldes mateix. 

Tant el tràmit de la denúncia com el del 
projecte de la central van tardar qua-
tre anys a arribar al seu final, però en 
ambdós casos el resultat va ser positiu 
per a l’Electra. D’una part, les autori-
tats encarregades de regular la lliure 
competència van resoldre que, amb la 
seva negativa als augments de potèn-
cia, ENHER i HEC havien actuat de for-
ma il·legal i que, per tant, havien d’ac-
ceptar les sol·licituds de l’Electra. I per 
altra part, i després d’una llarga trami-
tació i de realitzar un esforç inversor 
molt important, el juny de 1998 l’Elec-
tra va poder posar en marxa la central 
de “Sot de Rubió” al polígon industrial 
de la Borda.

La central de “Sot de Rubió”

Inicialment la central estava compo-
sada de sis grups motogeneradors 
d’1,25 MW de potència cadascun, que 
s’alimentaven de gasoil, i abocaven a 
la xarxa de l’Electra l’energia que pro-
duïen. Uns anys més tard, quan Caldes 
ja va disposar de xarxa de gas natural 
canalitzat, la meitat dels grups van ser 
substituïts per uns que s’alimentaven de 
gas natural, als quals se n’hi va afegir 
un seté de 3 MW de potència. De fet, en 
el tràmit d’autorització de la central, la 
Generalitat va establir inicialment que 
el combustible hauria de ser el gas na-
tural, però va acabar admetent que es 
comencés amb el gasoil per la manca 
de xarxa d’aquell combustible. A més, 
es va aprofitar la nau veïna de la central 
per traslladar-hi primer el magatzem 
de l’empresa, i més tard el taller. 

El 1999, un any més tard de la posada en 
marxa de la central de “Sot de Rubió”, 
també va entrar en servei un altre grup 
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generador, d’1,3 MW de potència, ano-
menat “Pla de Pradells”, que l’Electra 
va instal·lar a la indústria Relats S.A., 
també al polígon de la Borda, mitjançant 
un acord amb aquesta empresa. Aquest 
nou grup, que s’alimentava amb gas 
natural, era una cogeneració: per una 
part, abocava l’electricitat produïda a la 
xarxa de distribució de l’Electra, i a la 
vegada incorporava el calor residual del 
motor al procés productiu de Relats. 

Per bé que les subministradores de 
l’Electra, obligades per les autoritats de 
la competència, havien hagut d’accedir, 
l’any 1998, a les sol·licituds de més po-
tència de l’empresa calderina, i que fins 
i tot HEC havia traslladat finalment la 
seva escomesa a Les Serres, les seves 
xarxes no van ser suficients per cobrir 
les creixents demandes d’energia de la 
xarxa de l’Electra d’aquells anys. I per 
aquest motiu la central tèrmica de “Sot 
de Rubió” i la de “Pla de Pradells”, fo-
ren decisives, des de l’any 1998 fins el 
2012 (quan va entrar en servei la sub-
estació de “Can Vinyals”), perquè l’Elec-
tra pogués mantenir el servei elèctric i 
pogués atendre les noves demandes de 
subministrament.

La liberalització del sector elèctric, 
una oportunitat

Les iniciatives de l’Electra de produir 
electricitat a Caldes o les que van venir 
més endavant, després de les experièn-
cies de Sant Feliu i Gallifa, de construir 
noves xarxes de distribució en altres 
municipis, van ser possibles, en gran 
part, perquè la legislació elèctrica es-
panyola havia anat recollint els principis 
de liberalització que s’estaven implan-
tant en l’àmbit de la Unió Europea, amb 
la finalitat que els consumidors pogues-
sin obtenir un servei elèctric de qualitat 
i a un preu més barat. 

Després d’una primera llei de l’any 1994 
que gairebé no es va desenvolupar, fou 
l’anomenada “Ley del Sector Eléctrico”, 
de novembre de 1997, la que va orientar 
els principis que encara es mantenen 

vigents: el sistema elèctric es basa en 
que tant les empreses que produeixen 
l’electricitat com les que la venen als 
consumidors finals (les comercialit-
zadores), actuen en un marc de lliure 
competència. Per altra part, les xarxes 
de transport i de distribució, per on cir-
cula l’electricitat des de les centrals 
de producció fins als consumidors, són 
úniques i considerades un monopoli na-
tural i, com a tal, l’administració en re-
gula els seus ingressos i estableix els 
peatges per a l’energia que hi circula. 
D’aquesta manera, els comercialitza-
dors compren l’electricitat als produc-
tors en el mercat majorista, i la venen 
als consumidors després de pagar el 
peatge per la utilització de les xarxes de 
transport i distribució. 

A simple vista, aquest sistema hauria 
de facilitar la lliure competència, però 
la realitat és que a Espanya els grans 
grups elèctrics (ENDESA, IBERDROLA, 
Gas Natural-Fenosa, etc.) no han deixat 
de ser dominants en totes les fases del 
procés: producció, distribució i comer-
cialització. Un altre aspecte rellevant és 
que el mercat majorista d’electricitat a 
Espanya té caràcter mandatori i margi-
nalista, és a dir, que tots els productors 
cobren per l’energia produïda el preu 
més car de tots els preus ofertats, sen-
se tenir en compte la diferent estructura 
i els diferents costos del parc de produc-
ció, fet que no contribueix precisament 
a optimitzar els preus finals. Finalment, 
cal tenir present que, tot i que la Gene-
ralitat va poder assumir l’any 1981 al-
gunes competències del sector elèctric, 
com les autoritzacions i els controls so-
bre determinades instal·lacions, la nor-
mativa elèctrica important no ha deixat 
de ser d’àmbit estatal, i les lleis de gran 
abast i el seu desenvolupament es se-
gueixen dictant des del ministeri de Ma-
drid, on és notòria la influència de les 
grans elèctriques.

Pel que fa a l’activitat pròpia de l’Elec-
tra, la distribució, malgrat que les noves 
normes establien el principi de xarxa 
única, a la vegada obrien la porta a una 
oportunitat nova, ja que permetien que 

MÉS ENLLÀ DE CALDES: 1980-2000 
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Imatge dels sis motors 
generadors de la central 
de Sot de Rubió, abans 
de ser instal·lats, l’any 
1997. Arxiu Electra.

qualsevol distribuïdora pogués optar a 
la construcció de noves xarxes elèctri-
ques en llocs on anteriorment no n’hi 
havia, normalment nous sectors de 
desenvolupament urbà. Aquesta norma 
va durar pocs anys (del 1997 al 2005), 
però va permetre que l’Electra, a prin-
cipis del segle XXI, pogués optar a cons-
truir noves xarxes de distribució fins i tot 
en indrets allunyats de Caldes, quan la 
seva oferta d’electrificació era la més 
avantatjosa per als promotors. 

Al mateix temps, la nova norma tam-
bé obligava a separar les activitats, 
de manera que una distribuïdora com 
l’Electra ja no podia vendre electrici-
tat als clients, i per aquest motiu es 
va constituir la filial Electra Caldense 
Energia, S.A., dedicada a la comercia-
lització, és a dir, exclusivament a la 
venda d’electricitat. Així, i després d’un 
període transitori que va començar 
l’any 2000 i va acabar el 2009, l’Elec-
tra Caldense SA es va quedar exclusi-
vament amb l’activitat de distribució 
(construcció i manteniment de xarxa), 
mentre que l’Electra Caldense Energia 
SA es dedica a vendre electricitat.

Canvis en l’organització

Com és de suposar, els constants in-
crements de l’activitat de l’empresa de 
les darreres dècades del segle XX van 
comportar també constants canvis en 
l’organització i en els mitjans humans i 
materials. L’any 1979, per poder dispo-
sar de més espai per a oficines d’atenció 
al públic, ja es va traslladar el magat-
zem i la botiga des de les finques de la 
plaça de Catalunya i de l’avinguda Pi i Mar-
gall, a uns nous locals del carrer Girona, 
cantonada amb Sant Pau i més tard, el 
1986, també s’hi va traslladar el taller. I 
en previsió que més endavant caldria un 
edifici més gran, es van adquirir les ca-
ses dels números 5, 6 i 7 de la plaça de 
Catalunya, i del número 56 de l’avinguda 
de Pi i Margall. 

Per altra part, les inversions en millores 
en la xarxa elèctrica van ser continua-
des. Es van comprar diverses finques 
per poder construir noves estacions 
transformadores en les zones urbanes 
més denses, com els barris més antics 
de Caldes, es van instal·lar equips de 
regulació de l’energia reactiva, trans-
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formadors secs, interruptors automà-
tics en la xarxa d’alta tensió, i ja des del 
1983 es va començar a treballar per im-
plantar sistemes electrònics i de teleco-
municacions que permetessin detectar 
incidències de forma remota. Al mateix 
temps, es va instal·lar el primer sistema 
de telecomandament de la xarxa elèc-
trica, que permetia realitzar maniobres 
a distància, tot amb la finalitat de reduir 
els talls de subministrament i augmen-
tar la qualitat del servei als clients.

Però si bé la progressió de l’Electra no 
s’aturava, tampoc no s’esvaïa la voluntat 
de les grans companyies per frenar-la. 
Cal tenir en compte, a més, que des de 
l’any 1996 ENDESA ja era de fet l’úni-
ca gran elèctrica de Catalunya, si bé 
amb seu i centre de decisió a Madrid. 
I en aquell context, no va passar gaire 
temps perquè tingués lloc un nou intent 
per posar l’Electra sota el seu control. 
En aquell nou episodi, iniciat l’any 1998, 

es va seguir un guió similar al de l’any 
1967, és a dir, una oferta important a al-
guns dels socis perquè venguessin les 
seves accions. No obstant, però, com 
que per frenar l’intent de l’any 1967 els 
socis havien inclòs en els estatuts de 
l’empresa un pacte de sindicació, per-
què la nova oferta d’ENDESA prosperés, 
abans calia tirar enrere aquell acord i 
que els disposats a vendre representes-
sin la majoria. La qüestió es va debatre 
en una junta d’accionistes el maig de 
1999, i l’eliminació d’aquell pacte no es 
va aprovar, de manera que l’Electra es 
va mantenir com una elèctrica indepen-
dent, si bé uns quants socis van acabar 
venent les seves accions al director, Al-
bert Xalabarder i la seva família, que a 
partir d’aquell moment va esdevenir el 
soci majoritari de l’empresa. En el con-
sell d’administració també va haver-hi 
canvis, i Isabel Torras Farràs va passar 
a ocupar la presidència, en lloc de Joan 
Torras Serratacó. 

MÉS ENLLÀ DE CALDES: 1980-2000 
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L’ELECTRICITAT I MÉS: 2000-2017 

La normativa de la distribució elèctrica 
que va estar vigent durant el tombant de 
segle (des del 1997 fins el 2005) va obrir 
la possibilitat de que les distribuïdores, 
fossin grans o petites com l’Electra, 
poguessin estendre les seves xarxes a 
zones encara no electrificades, princi-
palment nous sectors de desenvolupa-
ment urbà, tant industrial com residen-
cial, encara que estiguessin lluny de la 
seva àrea d’implantació tradicional. Per 
als casos més allunyats, la llei permetia 
que la nova xarxa a construir es pogués 
connectar directament a línies d’altres 
distribuïdores, sempre que aquestes 
disposessin de capacitat suficient. 

Com és de suposar, aquella regula-
ció va permetre als promotors de nous 
sectors urbans, tant públics com pri-
vats, poder demanar propostes a més 
d’un distribuïdor i contractar les obres 
d’abastament i electrificació dels nous 
polígons segons quina fos l’oferta més 
avantatjosa, amb el consegüent estalvi 
de costos. 

Com que a Catalunya existia només 
una gran distribuïdora, ENDESA, i unes 
dotzenes de distribuïdores petites, 
però d’aquestes, molt poques que, com 

l’Electra, s’atrevissin a competir amb 
aquella gran, van ser bastants els pro-
motors de diferents punts de Catalunya 
que durant aquells anys es van adreçar 
a l’empresa calderina per poder dispo-
sar de més d’una oferta d’electrificació 
i poder contractar la més favorable que, 
normalment, acabava sent la de l’Elec-
tra. No obstant, era habitual que ENDE-
SA repliqués amb una segona proposta 
econòmica, molt més baixa que la pri-
mera, que decantava definitivament el 
promotor cap a ella. Tot i que a vegades 
l’oferta de l’Electra seguia sent més ba-
rata, el promotor es conformava amb 
l’estalvi obtingut i contractava amb la 
distribuïdora gran, convençut que així 
“s’evitava problemes”.

La xarxa de l’Electra arriba a Sabadell

Hi hagué promotors, però, que no van 
témer el poder d’ENDESA, i van optar 
per l’oferta de l’Electra. Aquest fou el 
cas de la societat de promoció urbanís-
tica de l’Ajuntament de Sabadell, Vimu-
sa, que el 1999 va promoure un nou polí-
gon industrial a la zona de Can Roqueta 
d’aquell municipi. Per poder submi-
nistrar el nou polígon, des de l’Electra 
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es va projectar el més lògic i eficient, 
i completament legal en aquells mo-
ments: connectar a una línia de 110 kV 
de propietat d’ENDESA que justament 
transcorre per la mateixa zona a elec-
trificar, mitjançant la construcció d’una 
nova subestació 110/25 kV en el mateix 
polígon. A més, es preveia que aquella 
connexió pogués alimentar la totalitat 
de la xarxa de l’Electra, mitjançant la 
construcció d’una nova línia a 25 kV des 
d’aquell punt de Sabadell fins a Caldes. 

D’acord amb aquell projecte, es va rea-
litzar el tràmit de sol·licitud d’accés a 
ENDESA, que només podia ser denegat 
per manca de capacitat de la seva línia 
de 110 kV, però tot i que això no succeïa, 
aquella empresa s’hi va oposar rotunda-
ment adduint la seva condició de “mono-
poli natural”, i a partir d’aquell moment 
es va iniciar un llarg conflicte entre les 
dues distribuïdores davant de les auto-
ritats competents, la Comisión Nacio-
nal de Energia i les direccions generals 
d’Energia i de Defensa de la Competèn-
cia de la Generalitat.

Tot feia preveure, com així va ser, que 
el desenllaç del conflicte tardaria anys 
a arribar, igual com havia succeït amb 
el cas de les negatives als augments 
de potència del 1994. Però molt abans, 
el 2001, ja s’havia acabat la urbanit-
zació del polígon, i hi havia empre-
ses que s’hi començaven a instal·lar 
i necessitaven electricitat. La solució 
provisional va consistir en el lloguer 
de grups electrògens, que es van con-
nectar a la xarxa interior del polígon, i 
malgrat el seu elevat cost, aquesta va 
ser la manera com l’Electra va poder 
atendre aquella demanda durant els 
dos primers anys. 

Per altra part, i com a solució a llarg 
termini, es va tirar endavant el projec-
te d’enllaçar el polígon de Can Roque-
ta amb Caldes amb una nova línia a 25 
kV, passant pels termes municipals de 
Sentmenat, Palau i Polinyà. Inicialment 
aquella línia s’havia previst perquè des 
de la subestació de Can Roqueta es po-
gués alimentar tota la xarxa de l’Electra, 

però davant de la negativa d’ENDESA a 
aquella subestació, la línia va servir a 
la inversa, per garantir el subministra-
ment de Can Roqueta des de Caldes, 
sense haver d’esperar la resolució del 
contenciós davant de l’administració. 
A més, per evitar l’impacte ambiental i 
paisatgístic, la línia es va projectar tota 
ella soterrada. 

No va ser fàcil aconseguir els permisos 
de pas de tots els propietaris d’aquell
recorregut de 15,2 kilòmetres, ni les 
llicències municipals de tots els ajun-
taments, ni les autoritzacions adminis-
tratives de tota mena, però finalment, a 
principis de 2001 es va poder iniciar la 
construcció de la línia. En aquella com-
plexa i extensa obra, que implicava el 
pas de línies elèctriques per camins pú-
blics, però també per un gran nombre 
de finques particulars, igual com en to-
tes les demés que ha realitzat l’Electra 
des de la seva fundació, el pas de la xar-
xa elèctrica per propietats privades es 
va  realitzar sempre mitjançant l’acord, 
sense recórrer al recurs a l’expropiació 
previst en la llei.

L’abril del 2003 es va acabar l’obra, es 
van poder desconnectar els grups elec-
trògens, i les empreses instal·lades a 

Construcció de la línia 
subterrània a 25 kV 
entre Caldes i el Polígon 
Industrial de Can Roque-
ta, a Sabadell, any 2001. 
Arxiu Electra.
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Can Roqueta van disposar de submi-
nistrament elèctric des de Caldes. La 
nova línia va obrir també la possibilitat 
de subministrar nous sectors de creixe-
ment dels municipis del recorregut, es-
pecialment a Palau i a Sentmenat.

Les resolucions sobre el conflicte d’ac-
cés van ser favorables a l’Electra, però 
ENDESA les va recórrer contínuament i 
no van esdevenir fermes fins l’any 2006, 
quan la línia des de Caldes ja porta-
va tres anys de funcionament. Durant 
aquell temps, com que ENDESA es man-
tenia en la seva postura de no executar 
la connexió, l’assumpte es va portar 
davant del Servei Català de Defensa de 
la Competència, que a finals de 2003 va 
resoldre també a favor de l’Electra, i va 
reconèixer a aquesta el dret a rebre la 
corresponent indemnització per danys i 
perjudicis.

L’antiga xarxa de “la vella” passa a 
l’Electra

Però abans de tancar aquell contenciós 
amb el pagament dels danys i perjudi-
cis, es van explorar altres vies d’acord, 
i la solució que va aparèixer com a més 
positiva per ambdues parts va ser el 
traspàs d’una part de la xarxa de dis-
tribució d’ENDESA a l’Electra i, en con-
cret, les antigues instal·lacions d’11 
kV de Caldes, Sant Feliu i Gallifa (les 
construïdes a principis del segle XX per 
Alumbrado de Poblaciones i ampliades 
després parcialment per FECSA). Es 
tractava d’un traspàs lògic des del punt 
de vista tècnic i de qualitat de servei, 
ja que suposava la incorporació d’unes 
instal·lacions molt envellides a la xar-
xa que ja posseïa l’Electra en aquests 
municipis, i d’aquesta manera s’obria 
la porta a la seva modernització i a la 

Imatge parcial de les 
instal·lacions fotovol-
taiques que l’Electra té 
a Crevillent (Alacant), 
construïdes l’any 2008. 
Arxiu Electra.

L’ELECTRICITAT I MÉS: 2000-2017 



78

millora del servei dels clients que hi 
estaven connectats. 

Aquell acord va suposar una inversió 
molt important per a l’Electra. En pri-
mer lloc, perquè s’hagué de pagar a 
ENDESA pel traspàs, ja que els punts 
de subministrament que es rebien te-
nien un valor superior al dels danys i 
perjudicis a pagar per part d’ENDESA 
pel contenciós de Can Roqueta, i en se-
gon lloc perquè per poder incorporar 
aquelles instal·lacions, abans s’havien 
de reformar gairebé de dalt a baix, amb 
actuacions tan importants com el canvi 
de tensió d’11 kV a 25 kV de tota la xar-
xa d’alta tensió. L’acord es va signar el 
18 d’octubre de 2004, i en els mesos 
següents es van anar realitzant els tre-
balls de forma progressiva, de manera 
que al cap d’un any ja s’havien incorpo-
rat a la xarxa de l’Electra 2.267 clients 

(un 28 % més) i 30 estacions transfor-
madores (un 20% més) dels municipis 
de Caldes, Sant Feliu i Gallifa. 

La solució definitiva de l’abastament, 
la connexió a la xarxa de transport

Però malgrat que el conflicte per la con-
nexió del polígon de Can Roqueta es va 
acabar de manera satisfactòria, subsis-
tia un problema que calia resoldre aviat 
i de forma definitiva, o altrament l’Elec-
tra no tindria possibilitats de créixer 
més en el futur: el problema de l’abas-
tament. 

Com s’ha anat veient, el reforçament 
del monopoli d’ENDESA feia cada ve-
gada més difícil, per no dir impossible, 
aconseguir noves connexions a la xar-
xa d’aquella distribuïdora, i ni tan sols 

Vista interior de la cen-
tral hidroelèctrica de 
Nossa Senhora do Salto, 
Portugal. Arxiu Electra.
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aconseguir ampliacions de les conne-
xions ja existents. Per altra part, la pro-
ducció pròpia d’electricitat a les centrals 
de “Sot de Rubió” i “Pla de Pradells” era 
una solució fonamental a curt termini, 
però a la llarga tenia mancances, com 
la seva limitada capacitat o el preu dels 
combustibles. A més, la normativa elèc-
trica aviat va obligar a liquidar al mercat 
elèctric l’energia produïda, amb el risc 
que el preu de venda fos inferior al cost 
de producció i es generessin pèrdues 
recurrents.

Tenint en compte tot això i els creixe-
ments futurs de la demanda d’elec-
tricitat, l’única solució que semblava 
viable a llarg termini era la connexió a 
una línia de transport, de propietat de 
Red Eléctrica de España (REE). Aques-
ta és una companyia que va ser creada 
per l’Estat l’any 1985 per gestionar les 
xarxes de molt alta tensió, de voltatge 
igual o superior a 220 kV, que transpor-
ten l’electricitat a llargues distàncies, 
normalment des de les grans centrals 
de producció fins a les instal·lacions de 
distribució. Tot i que l’any 2000 l’Estat ja 

s’havia desprès de la majoria del seu ca-
pital, aplicava, i aplica, normes estables 
i no discriminatòries a l’hora d’autorit-
zar l’accés dels distribuïdors a la seva 
xarxa de transport, sempre que es faci 
d’acord amb la normativa i que la de-
manda a connectar sigui d’un volum de-
terminat. Per tot això, i tenint en compte 
que la demanda de l’Electra ja era im-
portant i anava augmentant, l’estiu del 
2004 es va enviar a REE la sol·licitud per 
connectar la xarxa de 25 kV de Caldes 
a alguna de les dues línies de transport 
que travessen el terme municipal, cons-
truint la corresponent subestació de 
220/25 kV. Com és de suposar, aconse-
guir aquell objectiu no va ser fàcil, i van 
fer falta vuit anys per fer-lo realitat.

Noves zones de distribució a Sallent i 
Lleida

Com ja s’ha dit, en aquells primers anys 
del segle XXI van ser nombrosos els 
promotors de sectors a urbanitzar que 
van contactar amb l’Electra perquè fos 
aquesta la que construís i gestionés les 

Instal·lacions d’energia 
tèrmica de l’edifici de 
les noves oficines de 
l’Electra, any 2010. Arxiu 
Electra.
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seves noves xarxes elèctriques. A part 
del cas de Can Roqueta a Sabadell, una 
altra proposta que també va reeixir va 
ser la que va fer l’INCASOL, l’any 2004, 
per al polígon de Plans de la Sala de Sa-
llent. Allà, com a Can Roqueta, el projec-
te inicial també contemplava la connexió 
a la línia de 110 kV d’ENDESA que creua 
la zona, a través de la construcció d’una 
nova subestació 110/25 kV. Vista l’expe-
riència anterior, en aquest cas ENDESA 
no s’hi va negar, però s’hi va resistir tant 
com va poder, i també va fer falta re-
córrer a les autoritats reguladores de 
la competència per poder aconseguir la 
connexió, i al lloguer de grups electrò-
gens per subministrar electricitat als 

clients durant els primers anys, des de 
febrer de 2007 fins al setembre de 2009, 
quan es va connectar definitivament la 
nova subestació.

Si bé aquell projecte dels Plans de la 
Sala de Sallent el va iniciar l’Electra en 
solitari l’any 2004, més tard, a finals del 
2007, s’hi va afegir un soci important, 
l’elèctrica asturiana Hidrocantábrico, 
i d’aquella col·laboració en va sorgir la 
nova distribuïdora Electra del Llobre-
gat SL, que actualment és la titular de 
la xarxa de distribució d’aquell polígon.

Un cas molt similar al de Sallent es va 
esdevenir a Lleida l’any 2004, on un grup 

Edifici de les oficines de 
l’Electra, inaugurades 
l’any 2010. Arxiu Electra.
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de promotors, juntament amb l’Electra, 
van constituir una nova distribuïdora per 
a electrificar noves àrees de creixement 
urbà d’aquella ciutat i la seva rodalia, 
amb el suport dels respectius ajunta-
ments. Com en el cas de Sallent, i amb 
dificultats molt semblants, es va poder 
construir una nova subestació a 132/25 
kV connectada a ENDESA, i una nova 
xarxa de distribució, que en aquell cas 
és propietat de la societat Electra Rede-
nergia SL.

La comercialització d’energia elèctrica

Tal com ja s’ha explicat, a partir de la llei 
elèctrica de l’any 1997 la venda d’elec-
tricitat als consumidors s’ha de realitzar 
a través de les empreses comercialitza-
dores, que han d’estar separades de les 
distribuïdores, les quals resten exclusi-
vament com a gestores de la xarxa elèc-
trica. Si bé la llei va establir un període 
transitori (fins l’any 2009) perquè les 
noves comercialitzadores com l‘Electra 
Caldense Energia (E.C. Energia) anes-
sin assumint progressivament la venda 
d’electricitat als consumidors, el fet que 

es tractava d’una activitat de lliure com-
petència feia aconsellable potenciar des 
de ben aviat la nova comercialització. I 
sobretot, trobar la forma de comprar 
l’electricitat a bon preu per poder ser 
competitius en un mercat que des del 
primer moment va estar dominat per 
les comercialitzadores dels grans grups 
elèctrics del país. 

Aquesta era la inquietud principal que 
l’any 2000 va portar a vàries petites em-
preses elèctriques, entre elles l’Electra, 
a constituir la comercialitzadora Ne-
xus Energia SA. Des d’aquell moment, 
aquesta empresa, de la qual l’Electra 
n’és un dels socis de referència, no tan 
sols ha estat realitzant la funció d’agru-
par les compres i facilitar l’activitat de 
comercialització dels seus socis, sinó 
que ha anat creixent fins a convertir-se 
en una de les comercialitzadores inde-
pendents (no lligades als grans grups 
elèctrics) més importants d’Espanya.  

De la mateixa manera, la comercialit-
zadora calderina, E.C. Energia, malgrat 
les seves petites dimensions, ha mantin-
gut i ha incrementat la seva activitat en 

Any 2011: línia subterrà-
nia en construcció entre 
Palau-solità i Plegamans 
i Parets del Vallès. Arxiu 
Electra.
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un mercat molt competitiu, gràcies a la 
gestió de compra de l’energia en col·la-
boració amb Nexus, que li permet ofe-
rir preus en línia amb els del mercat, i 
també a la prestació d’altres serveis als 
clients, com l’assessorament, l’atenció 
personalitzada i la monitorització del 
seu consum.

La xarxa creix cap a Palau, Sentmenat 
i Parets

L’any 2005 la llei elèctrica va ser modifi-
cada per impedir que un distribuïdor po-
gués construir noves zones de distribu-
ció connectant-les a la xarxa d’un altre 
distribuïdor, i per això, a partir d’aquell
moment ja no es van poder atendre 
les sol·licituds que seguien arribant a 
l’Electra per electrificar noves zones 
urbanes allunyades, com havien estat 
els casos de Sallent o de Lleida. Però 
malgrat això, encara van ser nombroses 
les demandes que van arribar des de 
poblacions veïnes del Vallès, a les quals 

era relativament fàcil estendre-hi les lí-
nies ja existents. 

Aquest fou el cas de vàries àrees de 
nova urbanització a Sentmenat (Can 
Perich, Can Baixeres), i Palau (Can Cor-
tès). Per arribar-hi, es va utilitzar bona 
part de la infraestructura que s’havia 
construït uns anys abans per alimentar 
el polígon de Can Roqueta de Sabadell. 
En pocs anys, des del 2005 fins el 2010, 
a Sentmenat es van connectar a la xarxa 
de l’Electra 409 nous clients, i a Palau 
133.

Cal citar a part el cas de Parets del Va-
llès, perquè l’any 2009 l’ajuntament 
d’aquella població va planificar el sub-
ministrament d’electricitat a les noves 
àrees de creixement urbà. Els  repre-
sentants municipals van rebutjar la pro-
posta d’ENDESA a causa de les seves 
exigències econòmiques, mentre que 
la de l’Electra va ser considerada molt 
més adequada, fins al punt que amb-
dues parts van establir un conveni marc 

Subestació 220/25 kV 
Can Vinyals (Sentmenat), 
posada en servei l’any 
2012, amb treballadors 
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que va ser votat unànimement pel ple 
municipal. Aquest conveni contempla 
l’extensió de la xarxa de l’Electra fins 
aquella població, a través de la cons-
trucció d’una nova línia soterrada a 25 
kV, de 9,2 kilòmetres de longitud, des 
del polígon de Can Cortès de Palau. Una 
vegada a Parets, la xarxa de l’Electra va  
arribant als diferents polígons a mesura 
que l’ajuntament els urbanitza. Els pri-
mers clients d’aquell municipi van ser 
els del sector “Iveco”, que es van con-
nectar a principis de 2012.

Amb la subestació de Can Vinyals 
l’Electra es fa més gran

El constant creixement de la xarxa de 
distribució feia cada vegada més neces-
sari disposar de la connexió a la xarxa 
de transport de Red Eléctrica (REE) que 
assegurés d’una manera definitiva la 
qualitat del servei als clients i la capa-
citat suficient per poder atendre noves 
demandes com les que s’estaven regis-
trant. Des que l’estiu del 2004 es va fer 
la primera sol·licitud a Red Eléctrica no 
es va deixar de treballar per aconseguir 
aquell objectiu, però no va ser senzill 
fer-lo realitat. 

Inicialment, la resposta de REE va ser 
negativa, amb l’argument que la con-
nexió a una de les línies de transport 
que creuen Caldes anava contra la seva 
norma de mallat de la xarxa. Va fer fal-
ta recórrer a la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) perquè el 2005 la trans-
portista oferís com a alternativa la con-
nexió a alguna de les dues subestacions 
més properes: la de Palau o la de Sent-
menat. Des de l’Electra es va optar per 
aquesta última, ja que és una instal·la-
ció més important i millor connectada 
amb la resta de la xarxa de transport, 
malgrat que la manca d’espai a dins del 
seu recinte va obligar a buscar terrenys 
veïns per poder construir-hi igualment 
una nova subestació 220/25 kV, a la qual 
se li va posar el nom de “Can Vinyals”. 

Es tracta, sens dubte, de la iniciativa més 
important que ha tirat endavant l’Elec-

tra en els seus cent anys d’existència, 
per la magnitud de la inversió econòmi-
ca, per les característiques tècniques 
de les instal·lacions i, sobretot, pel que 
representa d’independència respecte de 
la distribuïdora-competidora ENDESA. 
Essent així, no és estrany que el desen-
volupament del projecte s’allargués uns 
quants anys: va ser necessari acordar 
amb REE l’emplaçament exacte i el pro-
jecte tècnic, adquirir els terrenys i les 
servituds de pas, sol·licitar a l’Ajunta-
ment de Sentmenat la tramitació de les 
llicències i a la Generalitat l’autorització 
administrativa, i en paral·lel es van pro-
jectar les línies subterrànies que havien 
de connectar la nova subestació amb la 
resta de la xarxa de l’Electra. Com és 
de suposar, aquestes línies també van 
requerir les seves llicències, autoritza-
cions i els permisos de pas dels propie-
taris per on discorren. 

Per altra part, en el terreny on s’havia de 
construir la subestació hi havia implan-
tades línies de telèfon i d’electricitat que 
es van haver de traslladar, previ acord 
amb els seus titulars. Essent ENDESA 
un d’aquests, era de preveure, com així 
va ser, que l’acord no seria senzill. I no 
tan sols això, sinó que aquella empre-
sa va oposar-se obertament a la cons-
trucció de la subestació i de les línies 
d’enllaç durant el tràmit d’autorització 
administrativa d’aquests projectes, si bé 
les seves pretensions no van ser adme-
ses per la Generalitat.

Superats tots els obstacles, la construc-
ció es va poder iniciar el gener de 2011, i 
es va acabar l’estiu de 2012, si bé encara 
van fer falta uns mesos més perquè REE 
tingués a punt la seva part. Finalment, 
l’1 de desembre de 2012 la xarxa de 
l’Electra es va connectar a la subesta-
ció, es van poder aturar els motors de la 
central de “Sot de Rubió” i es va assolir 
un dels objectius històrics de l’empresa: 
poder disposar d’un abastament de qua-
litat i amb capacitat més que suficient 
per atendre la demanda actual i futura, 
i no haver de dependre de la xarxa defi-
cient, tant en qualitat com en quantitat, 
d’una distribuïdora competidora. 
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La subestació 220/25 kV de “Can Vin-
yals” està compartida amb REE, que és 
la titular de les instal·lacions de 220 kV, 
mentre que l’Electra ho és dels trans-
formadors i de les instal·lacions de 
25 kV. Compta amb 2 transformadors 
220/25 kV de 50 MVA cadascun, i en les 
instal·lacions de 25 kV hi ha una doble 
barra, amb 6 cabines de línia per eva-
cuar l’energia cap a la xarxa, dues ca-
bines de transformador, una cabina 
d’acoblament i un rupto-fusible per als 
serveis auxiliars. A més, la subestació 
es supervisa i es maniobra remotament 
a través del sistema de telecontrol.

Les dimensions a les que ha arribat la 
xarxa de distribució de l’Electra des-
prés de cent anys, converteixen la sub-
estació en l’element bàsic de la mateixa. 
Les principals dades d’aquesta xarxa a 
finals de 2016 són: 12.463 clients con-
nectats, 92 MW de potència, 99,3 GWh 
d’energia distribuïda, 224 estacions 
transformadores, i 195 quilòmetres de 
línies de mitja tensió, dels quals 118 són 
soterrats. 

Les noves proporcions de l’activitat 
també van comportar, l’any 2010, el 
trasllat de l’antiga seu del número 3 de 
la plaça de Catalunya a un nou i modern 
edifici d’oficines de més de 700 metres 
quadrats, construït en el número 6 de la 
mateixa plaça.

Uns anys abans, el 2007, va haver-hi 
relleu en la direcció: Albert Xalabarder 
va deixar el càrrec per jubilació al seu 
fill Oriol, després de 40 anys com a di-
rector-gerent. Com s’ha pogut llegir en 
les pàgines precedents, aquells 40 anys 
van significar una transformació total 
de l’Electra, i un salt endavant en tots 
els aspectes, però sense perdre el tret 
principal que ha caracteritzat l’empresa 
des de la seva fundació: el servei proper 
i de qualitat.

La distribució de gas

Quan l’any 1992 l’Electra va estendre la 
seva xarxa de distribució d’electricitat al 

municipi de Gallifa ho va fer per cobrir 
les mancances en el servei elèctric que 
patia aquella població i que el seu ajun-
tament va mostrar com evidents. De fet, 
els dèficits en la majoria de serveis bà-
sics són habituals en els municipis pe-
tits com Gallifa, ja que les grans com-
panyies, en no veure-hi negoci, moltes 
vegades ni tan sols hi arriben a invertir, 
i quan ho fan, hi presten un servei molt 
deficient. 

Com en tants altres pobles petits, una 
altra de les mancances de Gallifa era 
el servei de gas, i per això l’any 2005 
l’Electra i l’ajuntament d’aquella pobla-
ció van arribar a un nou acord, en aquest 
cas per a la construcció d’una xarxa de 
gas propà (GLP) canalitzat, a partir d’un 
dipòsit d’emmagatzematge a situar en el 
mateix municipi. La iniciativa suposava 
per a l’Electra entrar en una activitat 
inèdita fins aquell moment, però per a 
la que semblava que seria molt útil, com 
així ha estat, l’experiència acumulada 
durant anys en la distribució d’electri-
citat. A més, el fet que l’Electra fos ja 
la distribuïdora elèctrica del municipi 
permetia optimitzar tasques com les 
de manteniment o de lectura de comp-
tadors. La nova xarxa de gas va entrar 
en funcionament a finals de l’any 2006, 
i el 2017 proporciona gas propà canalit-
zat a 32 habitatges d’aquella població. 
La titular d’aquesta activitat de gas és la 
comercialitzadora E.C.Energia, que no 
està afectada per cap impediment legal 
per a realitzar-la, com sí que ho està la 
distribuïdora Electra Caldense.

L’experiència adquirida en aquella dis-
tribució de gas va servir uns anys més 
tard, el 2014, per iniciar altres projec-
tes similars, com el de distribuir també 
gas propà canalitzat al municipi de Sant 
Llorenç de Morunys, al Solsonès, mit-
jançant una nova empresa, constituïda a 
mitges amb el distribuïdor local d’elec-
tricitat d’aquella població. Aquell mateix 
any l’Electra també va entrar com a soci 
a l’empresa Domus Mil Gas, que tenia 
projectada la distribució de gas GLP a 
diferents municipis de la província de 
Conca. L’any 2017, Domus Mil, que ja 
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pertany al grup de l’Electra, distribueix 
gas GLP canalitzat a 338 clients d’aque-
lla zona, i té previst arribar a més de 400 
a final d’any, i poder canviar el GLP per 
gas natural.

Més projectes d’energies renovables

Després de les experiències de pro-
ducció hidroelèctrica dels anys 1980 i 
1990, en arribar l’any 2000 l’Electra va 
canalitzar els projectes de noves cen-
trals col·laborant amb altres tres peti-
tes distribuïdores elèctriques, a través 
de la societat Aquaventus Energia SL. 
Les iniciatives de producció d’aquesta 
empresa es centren principalment en 
la minihidràulica: posseeix 3 centrals 
en funcionament a Portugal (on els in-
centius a les energies renovables són 
més estables i transparents), amb una 
potència total de 4,9 MW i una altra hi-
droelèctrica a la província d’Ourense 
d’1,4 MW.

Pel que fa a la fotovoltaica, el grup de 
l’Electra disposa directament de dues 
instal·lacions de 100 kW cadascuna 
des de l’any 2008 en el municipi ala-
cantí de Crevillent, mentre que una al-
tra instal·lació de la mateixa potència 

d’aquell mateix conjunt és propietat 
d’Aquaventus. I a Caldes, a la teulada 
del magatzem de l’empresa al polígon 
de la Borda, hi ha també una instal·la-
ció fotovoltaica de 64 kW de la que són 
propietaris a mitges l’Electra i l’entitat 
calderina Cooperativa70. No obstant, 
la reducció de les ajudes a les ener-
gies renovables que va dictar el govern 
espanyol l’any 2013 ha aturat el desen-
volupament de la producció d’aquest 
tipus d’energies, inclosos diversos pro-
jectes que tenia l’Electra.

Malgrat tot, l’any 2012, es va iniciar 
l’activitat en el camp de la biomassa. 
Aquest és un combustible autòcton i 
renovable, que pot prendre la forma 
d’estella o de pèl·let, i que s’obté de 
la gestió correcta dels boscos, la qual 
facilita, a més, la renovació i l’enforti-
ment dels arbres, i disminueix el risc 
d’incendis forestals. En una prime-
ra fase, el projecte de l’Electra té per 
objectiu estendre l’ús d’aquest tipus 
de combustible a través de la seva co-
mercialització i, especialment, promo-
vent la instal·lació de noves calderes i 
estufes de biomassa enlloc de les que 
cremen combustibles fòssils com el 
gasoil. Més endavant, si existeix una 
demanda suficient, es posarà en marxa 
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el projecte d’una planta de producció 
de pèl·let i estella.

Una altra àrea en la que l’Electra ha 
treballat en els darrers anys ha estat la 
de la gestió energètica, que consisteix a 
oferir als clients un servei per optimit-
zar els seus consums d’energia, tant 
elèctrica com tèrmica, en tota mena 
d’edificis. S’analitzen els consums, s’im-
planten i es gestionen les solucions tèc-
niques més adequades en cada cas per 
aconseguir estalviar, utilitzant al màxim 
les renovables, i es motiva els usuaris 
per fer un ús eficient de l’energia. En 
aquest camp s’han realitzat diferents 
projectes, especialment d’energia tèr-
mica en blocs d’habitatges i en edificis 
d’equipaments privats i públics, amb re-
sultats positius.

La telegestió i la xarxa de fibra òptica

A les acaballes del segle XX, el des-
envolupament de la informàtica i les 
telecomunicacions va fer créixer el 
convenciment que la xarxa elèctrica 

tradicional podia ser utilitzada per a 
molt més que per a transportar l’elec-
tricitat als punts de consum, i va co-
mençar a fer-se realitat el concepte 
de xarxa intel·ligent. Com a primer pas 
d’aquest trànsit, l’any 2007 es va es-
tablir l’obligació d’implantar, abans de 
finals del 2018, l’anomenat sistema de 
telegestió. Aquest sistema comporta, 
entre altres canvis, la implantació de 
comptadors intel·ligents en tots els 
punts de consum amb potència con-
tractada no superior a 15 kW, si bé en 
el cas de l’Electra s’ha considerat con-
venient estendre-ho també a la resta 
de clients. La telegestió proporciona 
de forma remota tota la informació 
del consum del client perquè aquest 
pugui ajustar les característiques del 
seu contracte i la seva demanda elèc-
trica, amb la finalitat de fer un ús més 
eficient de l’energia i obtenir el màxim 
estalvi possible.

Però la telegestió és només una part d’un 
sistema complex de telecomunicacions 
que es va estenent progressivament, i 
que permet a l’Electra, entre altres co-
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ses, la monitorització i el comandament 
remot de la xarxa de distribució elèctri-
ca, amb la finalitat de reduir el nombre 
i la durada de les interrupcions i millo-
rar la qualitat del servei. I en un futur 
no gaire llunyà, aquest sistema ha de 
permetre la integració massiva a la xar-
xa elèctrica de l’autoconsum renovable i 
del vehicle elèctric dels clients, i la par-
ticipació activa d’aquests en la gestió de 
la seva demanda.

Com és de suposar, bona part d’aques-
ta xarxa de telecomunicacions, basada 
principalment en la fibra òptica, utilitza 
la infraestructura de la xarxa tradicio-

nal de distribució d’electricitat (cana-
litzacions, suports, locals, etc.) i a la 
vegada, ambdues infraestructures po-
den ser utilitzades per a una nova acti-
vitat que l’Electra va iniciar l’any 2016: 
l’oferta d’internet de banda ampla i de 
telefonia als particulars i empreses. De 
forma similar al que havia succeït en el 
seu moment amb l’electricitat i el gas, 
aquesta nova branca d’activitat s’ha ini-
ciat en zones on les grans operadores 
no hi són presents o hi presten un ser-
vei deficient: Gallifa, Sant Sebastià de 
Montmajor, algunes urbanitzacions i po-
lígons industrials, i es va estenent pro-
gressivament d’acord amb la demanda.
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Contraportada: Construcció de la derivació cap al nucli 
urbà de Sant Feliu de la línia entre Caldes i el Polígon 
Industrial del Pla de la Costa d’aquell municipi veí. 
Arxiu Electra.

L’autor: Joan Villanueva i Dachs (Caldes de Mont-
bui, 1956). És economista i historiador, lligat 
pràcticament durant tota la seva vida professio-
nal a l’Electra Caldense, de la que és director 
adjunt. També ha participat en diferents treballs i 
publicacions sobre la història de Caldes dels 
segles XIX i XX. 
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