Documentació: Descripció tècnica de les obres
a Ca l’Orga de Picamoixons
L'objectiu principal del projecte és mantenir la configuració del conjunt que forma la casa
pairal amb les dues naus, quan la seva façana més austera (lateral sud-est) continua amb les
façanes de les naus agrícoles.
Les naus agrícoles es recuperen per tal de poder ubicar-hi el Centre d’Interpretació de l'Oli, així com
un espai polivalent de suport al centre o per exposicions itinerants. La creació d'aquest nou espai
cultural, lligat a les tradicions agrícoles de la zona i al nucli antic de la població, reactiva i dinamitza
aquesta zona.
L'espai format per les cobertes originals que es recolzen sobre els pilars de totxo manual que aguanten
les dues naus, la permeabilitat entre les dues naus, l'embolcall de l'espai pels dos edificis que es
conserven del conjunt ... un plus de riquesa per a potenciar el nucli antic de la població que ha sofert
els darrers anys el tancament de molts habitatges.
Aquest projecte contempla el buidatge de les dues naus agrícoles conservant els seus dos
elements més representatius: les cobertes i les façanes. Aquestes dues naus passarien a ser
un Centre d’Interpretació de l'Oli, producte bàsic molt reconegut a la comarca de l'Alt Camp
pel trull d'oli que encara treballa de manera artesanal.
L'enderroc del forjat de la planta baixa de les dues naus agrícoles aporta un espai de les naus
a doble alçada que segurament era la seva configuració inicial. La creació d'aquest espai en
doble alçada té un valor afegit en el moment en què es decideix conservar tots els elements
arquitectònics d'especial interès que van fer que el conjunt es declarés BCIL.
Les cobertes, que són d'un especial interès constructiu i arquitectònic, passaran a ser el
principal element interior de l'edifici. Es tornen a construir reaprofitant part de l'encadellat
ceràmic i la teula àrab i recalculant la secció de les encavallades.
Així, les façanes principals d'accés es rehabilitaran igual que les façanes de la casa pairal. La
façana posterior es manté en la seva posició i composició, intervenint només en el revestiment
i les fusteries, i fent accessible peatonalment la nau 1 des del carrer Diputat Orga.
Les naus es projecten com un espai diàfan i gairebé sense compartimentacions. El programa funcional
exigeix la connexió entre les dues naus per la planta baixa i també la connexió visual en l'àmbit del que havia
sigut la planta pis.

La creació d'aquest nou espai quedaria lligat a la zona sense edificar que queda al davant de
l'edifici, és considerada zona verda i es tractarà com a jardins públics d'aquest equipament.

