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Les dues naus de l’edifici de Ca l’Orga de Picamoixons esdevindran un centre d’interpretació de l’oli que reivindicarà el valor 
de l’oli de la comarca. FOTO: EL VALLENC

Les dues naus de l’edi-
fici de Ca l’Orga de Pica-
moixons esdevindran un 
Centre d’Interpretació de 
l’Oli que reivindicarà el 
valor de l’oli de la comar-
ca. L’edifici constitueix 
un referent de l’arqui-
tectura agrícola catalana 
del segle XIX i permetrà 
donar a conèixer la pro-
ducció d’oli mitjançant 
el mètode tradicional al 
trull, un mètode quasi 
extingit que encara rei-
vindiquen algunes zones 
de l’Alt Camp, com Pica-
moixons.

“Picamoixons, i el 
territori de l’Alt Camp 
en general, es caracte-
ritza per ser una zona 
molt oleícola, en la qual 
el cultiu de l’olivera té 
un tarannà especial i 
l’oli encara és elaborat 
de manera tradicional. 
Partint d’aquest factor, 
vam creure que un cen-
tre d’interpretació de l’oli 
seria el més adequat per a 
aquest espai”, reivindica 
Francesc Rull, president 
de l’entitat municipal 
descentralitzada (EMD) 
de Picamoixons. L’autora 
del projecte és l’arquitec-
ta Olga López Domènech i 
l’import d’adjudicació de 
la restauració, que l’està 
duent a terme l’empresa 
Edifisa, és de 229.920,41 
euros.

RecupeRaR ca l’ORga, una 
antiga nau agRícOla de 
l’alt camp

Ca l’Orga es troba a 
Picamoixons, i actual-
ment és l’ajuntament 
de l’entitat municipal 
descentralitzada. En la 
parcel·la es troba la casa 
pairal de la família Orga 
com a edifici principal 
d’ús residencial, que ara 
mateix és l’ajuntament de 
l’EDM i disposa originà-
riament de tres edificaci-
ons de caràcter industrial 
adossades a l’edifici de 
caràcter familiar. Encara 
avui es conserven els tres 
edificis de caràcter indus-
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teRRitORi. La rehabilitació de Ca l’Orga permetrà tenir el nou Centre d’Interpretació de l’Oli de l’Alt Camp, que pretén ser un nou atractiu 
turístic. El president de l’EMD calcula que l’obra estarà acabada l’any vinent, encara que no es pot garantir quan es museïtzarà l’espai 

un nou espai a picamoixons reivindicarà  
el valor de l’oli a la comarca de l’alt camp

 l’any 2005 
l’emd va comprar 
el conjunt d’edifi-
cacions gràcies a 
una subvenció de la 
generalitat

da o exposició, que no ne-
cessàriament han d’estar 
enfocades a l’oli, però sí 
que ho estiguin al terri-
tori”, comenta Rull.

“alt camp: històRia i 
patRimOni, les aRRels 
d’una teRRa”, un impuls 
tuRístic a la cOmaRca

Vuit municipis de 
l’Alt Camp es van unir 
per finançar vuit pro-
jectes que tinguin com a 
finalitat principal la pro-
moció econòmica a través 
del turisme, mitjançant la 
valorització dels espais 
naturals i del patrimoni 
cultural. Entre els projec-
tes presentats i, en gran 
part, executats es troben 
les dues naus a Ca l’Orga 
de Picamoixons, l’accés a 
la torre de la Mixarda i el 
pont del Diable de Figue-
rola, restaurar l’entrada i 
la façana de la Fàbrica del 
Pla, arranjar l’entorn del 
columbari romà de Vila-
rodona, rehabilitar el ce-
ller i l’ala nord del castell 
de Rodonyà, adequar l’en-
torn del Pi de Puigpelat, 
continuar amb la restau-
ració del castell de Vall-
moll i fomentar la ruta 
urbana d’Alcover. “Amb 
la recuperació d’aquestes 
dues naus i la creació del 
Centre d’Interpretació de 
l’Oli, juntament amb la 
resta de pobles que tam-
bé han rebut la subvenció 
dels Feder, serem una al-
ternativa més de l’oferta 
turística a l’Alt Camp”, 
comenta Rull.

El projecte “Alt Camp: 
història i patrimoni, les 
arrels d’una terra” ha ob-
tingut el cofinançament 
dels Fons Europeus Fe-
der, i la subvenció obtin-
guda per part del Consell 
Comarcal de l’Alt Camp 
per executar-lo és de 
890.162,18 euros.

les declaracions

“Volem ser una alternativa més de 
l’oferta turística a l’alt camp” “en recuperem 

l’estructura 
original”

 
Hem de partir de 
la idea que 

recuperem l’estructura 
original de les naus, 
que tenien unes 
encavallades de fusta 
amb una encoberta de 
llata i bigues de fusta  
amb rajoles de ceràmica 
i un acabat de teula. 
Hem de recuperar 
aquestes cobertes que 
es van col·lapsar quan 
vam fer el desmuntat-
ge” 

Francesc Rull
President de l’EMD  
de Picamoixons

Olga lópez
Arquitecta 
municipal  
de l’EMD  
de  Picamoixons

Ca l’Orga havia estat 
sempre d’ús privat. Des 
de la data de la seva cons-
trucció i fins a aproxima-
dament l’any 1911, l’edifi-
ci va pertànyer al diputat 
Orga i posteriorment als 
seus descendents. L’any 
1911 fou venuda a un al-
tre propietari, que pos-
teriorment la va tornar 
a vendre l’any 1951. El 
1958 va passar a mans 
d’un altre propietari per 
després vendre-la de nou 
l’any 1978. Va ser l’any 
2003 que l’entitat muni-
cipal descentralitzada de 
Picamoixons va iniciar 
les gestions per a la com-
pra del conjunt, per l’es-
tat de deteriorament en 
què es trobava l’edifici. 
L’any 2005 l’EMD de Pi-
camoixons va comprar 
el conjunt d’edificacions 
gràcies a una subvenció 
atorgada per la Genera-
litat de Catalunya.

Ús del centRe  
d’inteRpRetació de l’Oli

El president de l’EMD 
calcula que l’obra estarà 
acabada l’any vinent, en-
cara que no es pot garan-
tir quan es museïtzarà 
l’espai. “En el Centre es 
podran fer tant trobades 
com visites escolars o 
qualsevol tipus de jorna-

 Picamoixons, i el 
territori de l’Alt 
Camp en general, 

es caracteritza per ser 
una zona molt oleícola, 
en la qual el cultiu de 
l’olivera té un tarannà 
especial i l’oli encara és 
elaborat de manera 
tradicional. Partint 
d’aquest factor, vam 
creure que un centre 
d’interpretació de l’oli 
seria el més adequat 
per a aquest espai” 

 En el Centre es 
podran fer tant 

trobades com visites 

escolars o qualsevol 
tipus de jornada o 
exposició, que no 
necessàriament ha 
d’estar enfocades a l’oli, 
però sí que ho estiguin 
al territori”

 Amb la recupera-
ció d’aquestes 

dues naus i la creació 
del Centre d’Interpreta-
ció de l’Oli, juntament 
amb la resta de pobles 
que també han rebut la 
subvenció del Feder, 
serem una alternativa 
més de l’oferta turística 
a l’Alt Camp”

trial, encara que un d’ells 
és propietat d’un restau-
rant del municipi. “Hem 
de partir de la idea que 
recuperem l’estructura 
original d’aquestes naus, 
que tenien unes encava-
llades de fusta amb una 

coberta de llata i bigues 
de fusta amb rajoles de 
ceràmica i un acabat de 
teula. Hem de recuperar 
aquestes cobertes que es 
van col·lapsar quan vam 
fer el desmuntatge”, ex-
plica en detall l’arquitec-

ta municipal de l’EDM i 
del projecte de remode-
lació de Ca l’Orga, Olga 
López . “El que volem és 
que el futur equipament 
conservi el caràcter agrí-
cola de l’edifici original”, 
comenta.


