Fàbrica de ca l'Oliver
Sant Quintí de Mediona
Ubicació
Comarca:
Emplaçament:
500 m trencall a la dreta.

Alt Penedès
Camí que surt prop del Km. 22 de la C-244 en direcció est. A uns

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.45809
1.6718
389072
4590463

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08236-47
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
1872
Regular
Necessita ser restaurat
Inexistent
Restringit
Productiu
Privada
Ref. cad.: 019A09501
Maria Camp i Jordi Piñero
dl., 25/09/2000 - 02:00

Descripció
Edifici que consta de dos cossos adossats: la nau industrial i l'antiga casa del director. La
nau és una construcció de planta rectangular, amb tres plantes d'uns 300 m2 cadascuna:
semi-soterrani, primer i segon. Aquestes plantes conserven les columnes de ferro i les
encavallades originals. La nau conserva algunes dependències annexes com el menjador
pels treballadors, les cavallerisses, un safareig i, a pocs metres, la xemeneia del vapor.
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L'habitatge, on hi residia l'encarregat, consta de tres plantes i una petita torre. Presenta
obertures amb balcons i restes d'arrebossat blau cel. L'entorn està enjardinat.
Observacions:
Al primer pis de la nau es conserva una rajola amb la data 1881

Història
Inicialment en aquest indret, proper a ca l'Oliver, hi havia molins fariners. L'any 1871 Francisca
Oliver i Vallès volia substituir els vells molins per una nova fàbrica de filats i teixits, a nom
d'"Antonio Pascual y Cia". Demanava permís per utilitzar 163 litres/segons. Aquesta fàbrica es
va inaugurar l'any 1872. Més endavant la fàbrica instal·là una turbina hidràulica. L'aigua sortia de
la bassa (amb capacitat per a 2.700 m cúbics) a través d'una canonada de 70 metres fins arribar
a accionar la turbina, que era dins l'edifici. L'any 1951 la propietària de la fàbrica era Maria Gili i
Sardà, filla de Quintí Gili i Poch. Però qui l'explotava era la societat Tordera SA Des de l'any
1958 fins al 1966 l'empresa va ser gestionada per Juan Nicolau Jover. De l'any 1968 a 1990 va
restar abandonada, fins que s'hi va instal·lar en usufructe l'empresa de papereria Molí de Ca
l'Oliver, d'Antoni Capellades i Lluís Morera, els quals han tornat a introduir a Sant Quintí la
tradició de la indústria paperera.
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