Article: Apunts turístics de Picamoixons
No us perdeu: les lluïdes festes majors , Ca l'Orga, que actualment és la seu de l’Entitat Municipal
Descentralitzada, i el Trull de l’Oli. Si us ve de gust caminar, podeu fer el recorregut fins a
Fontscaldes i pujar al puig Cabré. En acabar, podeu fer un bon àpat al restaurant.
Algú va definir Picamoixons com la Suïssa de l'Alt Camp: muntanyes, riu, paisatge atractiu i
una munió de vies de comunicació que dibuixen el seu relleu escultòric.
La línia del ferrocarril de Lleida a Reus i Tarragona (construïda entre 1856 i 1879) travessa la
població pel pont de ferro de la Roixel·la (1860).Aquesta línia enllaçà amb la de Barcelona a
Lleida, per Vilanova i Valls, el 1883.
La Festa Major d'estiu se celebra el primer cap de setmana d'agost, en honor a sant Salvador,
patró del poble. Durant aquesta celebrada festivitat, a banda de les diverses actuacions
musicals, el teatre i altres espectacles per a totes les edats, té lloc la sardinada popular, que es
fa cada any el diumenge de festa major i convoca un gran nombre de persones,tant de
Picamoixons com de la rodalia. La Festa Major d'hivern, en honor a sant Josep, es fa pels volts
del 19 de març i compta amb actuacions musicals i altres espectacles.
Al poble heu de visitar Ca l'Orga, el Casal annex i les actuacions que s’estan fent a l'entorn, com
el Centre d'Interpretació de l'Oli. El molí de l'oli de la Cooperativa encara manté el sistema
tradicional de producció: amb pedres i cofins. En temps de la collita, cap al mes de novembre,
podeu anar a visitar el trull i comprar un dels pocs olis que encara s’elaboren de manera
tradicional.
Picamoixons és una Entitat Municipal Descentralitzada del municipi de Valls. L'activitat
excursionista clàssica és pujar fins a la torre del puig Cabré des de la banda de Picamoixons. I
si el que voleu fer és un petit recorregut, us aconsellem que passegeu per l’indret on, anys
enrere, es representava el pessebre vivent.
A poca distància de Picamoixons hi ha un jaciment paleolític, concretament del Plistocè, que
ens indica que en aquella època ja hi havia un assentament humà molt a prop del poble.

Ca l’Orga
La finca on es troba “Ca l’Orga” està situada en el llindar urbà de Picamoixons, fet que li atorga
una situació privilegiada de vistes als camps de conreu que voregen el riu Francolí, i que a la
vegada gaudeix del privilegi de trobar-se pràcticament al mig del nucli urbà.

En la parcel·la es troba la casa pairal de la família Orga com edifici principal d’ús residencial,
que en l’actualitat és l’Ajuntament de l’Entitat Municipal Descentralitzada i disposa
originàriament de tres edificacions de caràcter industrial adossades a l’edifici de caràcter
familiar. Encara avui es conserven els tres edificis de caràcter industrial, encara que un d’ells,
el més proper al nucli urbà, ja no forma part de la propietat original.
La façana principal de les naus és igual en totes elles i tenen el mateix ritme compositiu i
dimensions de les obertures. Genèricament la façana la componen dues parts, la planta baixa
que ès la que disposa de grans obertures per a donar accés i la primera planta amb un gran
finestral, partit en tres parts que deixen entrar la llum natural a l’interior. Emmarcant les
façanes verticalment, apareixen unes pilastres revestides rematades amb un element
ornamental de ceràmica vidrada de forma esfèrica. Actualment, la planta baixa i la planta
primera de la casa pairal està en ús i s’hi ubica l’Ajuntament de l’EMD de Picamoixons.
L’edifici havia estat sempre d’ús privat. Des de la data de la seva construcció i fins a
aproximadament l’any 1911, l’edifici va pertànyer al Diputat Orga i posteriorment als seus
descendents. L’any 1911 fou venuda a un altre propietari, que posteriorment la va tornar
a vendre l’any 1951. En 1958 va passar a mans d’un altre propietari per posteriorment vendrela de nou l’any 1978.
En 2001 la tercera nau industrial va ser venuda a un restaurant local. Va ser l’any 2003 que
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons va iniciar les gestions per a la compra
del conjunt, donat l’estat de deteriorament en què es trobava l’edifici, un edifici representatiu
pel poble de Picamoixons, que a poc a poc veia com un dels seus pocs patrimonis arquitectònics
podia desaparèixer sinó s’intervenia d’alguna forma. L’any 2005 l’EMD de Picamoixons
comprava el conjunt d’edificacions a través d’una subvenció atorgada per la Generalitat de
Catalunya.
El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d'una terra, inclou un conjunt
d'actuacions impulsades per vuit municipis sota el paraigua del Consell Comarcal de l'Alt Camp
amb cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local i el Pla
Territorial de Foment del Turisme de la Direcció General de Turisme. L’import d’adjudicació
de la restauració de Ca l’Orga de Picamoixons és de 229.920,41 € (IVA inclòs).

