
Proposta per recuperar el nom del Vapor d’en Folguera 
 
 
 
Antecedents 

A la plaça que porta el nom de Josep Oliu, que fou president del 
Banc Sabadell, hi havia hagut un vapor del qual tan sols es 
conserva la xemeneia. Era el vapor de Valentí Cases, després 
anomenat de Can Folguera, amb entrada des del carrer de Sant 
Pau. 

El Vapor d’en Valentí Cases es va construir l’any 1844 i era un dels 
més antics de Sabadell, juntament amb el Vapor d’en Pissit, Can 
Lau i Can Rovira. L’any 1861 Pere Folguera va promoure la seva 
reforma total segons els plànols confeccionats per Josep Obradors. 
El negoci va tancar l’any 1867 i el vapor va ser venut a J. 
Jaumendreu i Guitard de Barcelona. 

L’any 1946 es va fundar l’empresa Fieltros y Tejidos Industriales 
SA (FYTISA), que va ocupar aquest vapor fins l’any 2000 en que va 
finalitzar la seva activitat industrial i el vapor va ser enderrocat per 
construir-hi una promoció d’habitatges, la plaça i l’aparcament 
soterrat que porta el nom de Fitisa. 
 
 
Comentari 

La coincidència de diferents elements en aquest indret, amb 
referències històriques rellevants, resulta confusa.  

En primer lloc perquè la placa que honora el nom del Sr. Joan Oliu 
ha estat situada sobre la xemeneia. La qual cosa, d’aquí a pocs 
anys, pot portar al malentès de pensar que aquella xemeneia és el 
testimoni d’un antic vapor que fou propietat del senyor Joan Oliu. 

Per altra banda, l’aparcament i totes les indicacions per accedir-hi 
porten, de manera il·lògica, el nom de Fitisa, la darrera activitat 
econòmica. 

Tanmateix, en cap lloc hi ha la més mínima referència als vapors 
que havien existit en aquest indret. 

Des d’Entesa per Sabadell valorem de manera important que les 
referències històriques del nostre passat industrial no siguin 
oblidades i tinguin un tracte adequat en els diferents espais de la 
ciutat, per ajudar així a mantenir viva la memòria ciutadana. 



En aquest sentit, 

 

 
Proposem: 

• Retirar de la xemeneia la placa dedicada al Sr. Joan Oliu i 
col·locar-la a un altre indret de la plaça. 

• Col·locar una placa que recordi la pertinença de la xemeneia als 
antics vapors a qui va servir. 

• Suggerir als propietaris de l’aparcament soterrat la conveniència 
de canviar el nom Fitisa pel de Vapor d’en Folguera o Vapor d’en 
Valentí Casas. Ens decantem més pel nom del primer pel simple 
fet d’haver estat més conegut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entesa per Sabadell 

Sabadell, 13 de juny de 2005 

 



Il·lustríssim Senyor Manuel Bustos Garrido 

Alcalde President de l’Ajuntament de Sabadell 

 

 

 

 

Benvolgut, 

Dins la nostra línia de plantejar propostes per millorar diferents 
aspectes de la nostra ciutat, us adjunto una proposta adreçada a 
millorar les referències històriques dels elements de la Plaça Joan 
Oliu. 

Espero que compartiu els criteris que justifiquen la proposta i que 
doneu les oportunes instruccions per a fer-les realitat. 

Tot i així estem a disposició de comentar-les quan cregueu 
convenient. 

Atentament, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isidre Soler Clarena 

Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell. 

 

Sabadell, 13 de juny de 2005 
 
 


