NOTA DE PREMSA

El Centre d’Interpretació de l’Oli
a ca l'Orga de Picamoixons pren forma.
Les noves encavallades de fusta, que reprodueixen fidelment les bigues originals, ja
esbossen la nova coberta de les dues naus centrals de ca l’Orga. Acabada la consolidació
dels paviments i dels reforços de les parets es comença a esbossar l’espai que acollirà el
nou Centre d?interpretació de l’Oli.
Les façanes s'han restaurat per recuperar la seva composició original, i per mantenir la
unitat del conjunt, referent de l’arquitectura agrícola catalana del segle XIX.
La rehabilitació de les naus de ca l’Orga, per esdevenir el Centre d’Interpretació de
l’Oli de l'Alt Camp, és un dels projectes que forma part del programa FEDER Alt
Camp: història i patrimoni, les arrels d'una terra.
PICAMOIXONS, 17 de maig de 2021. La rehabilitació de les naus de ca l'Orga avança a bon ritme i ja es
prepara la instal·lació de la coberta. Un cop acabades les tasques de desmuntar l'antic forjat aluminós de la
nau 2, es va realitzar la neteja i recuperació dels paviments de les naus, que cal conservar, i la consolidació
de les parets, operació imprescindible abans de procedir a la col·locació de l'encavallada de bigues de fusta que va començar la setmana passada- que sustentaran la coberta de les dues naus involucrades en el projecte.
També es va realitzar l'enderroc de la paret de totxo existent entre dues crugies de pilars per tal de fer la
connexió entre les dues naus. Tots els enderrocs s'han realitzat element per element per tal de recuperar la
major part d'elements reutilitzables, tals com bigues, pilars, encavallades, revestiments de pedra,
portalades, finestrals o elements decoratius.
Una de les tasques que queda per realitzar és el sanejament dels cubs existents sota la nau 2, de rajola
vidriada, per tal de conservar-los i poder passar a formar part del discurs expositiu del Centre
d'Interpretació de l'Oli.
Les obres de rehabilitació de les naus està previst que acabin durant el mes de juliol, per donar pas a la
museïtzació interior.

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 és 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 vendre-la 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 si no 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’autora del projecte de Ca l’Orga és l’arquitecta Olga López Domènech i
l’import d’adjudicació de la restauració de Ca l’Orga a l’empresa Edifisa és de 229.920,41 € (IVA inclòs).

Descripció tècnica de les obres
Aquest projecte contempla el buidatge de les dues naus 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.
!
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 a
nivell del que havia sigut la planta pis.!
!
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. 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.
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MITJANS DE COMUNICACIÓ
Per a més informació i descàrrega de fotografies i documents, entreu la website del projecte
Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d'una terra: https://altcamp.net/
——————————————
Contacte premsa:
TGD Comunica
Rafel Fortuny - rafel@tgd.info - 696 496 571
Mar Calbet - mar@tgd.cat -Tel. 977613326

PICAMOIXONS: FIXTA TÈCNICA
PICAMOIXONS (Alt Camp)
Població: 447
Ajuntament de Picamoixons
Carrer Sant Isidre, 3. Edifici Ca l'Orga
Tel. 977 605 054
43491 - Picamoixons

http://www.picamoixons.altanet.org
emd@picamoixons.altanet.org

ANNEX-1

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.

ANNEX-2

Projecte
“Alt Camp: Història i Patrimoni, les arrels d'una terra”
El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, que ha estat impulsat de forma conjunta per
vuit municipis sota el paraigua ofert pel Consell Comarcal de l’Alt Camp, es presenta amb la voluntat de
recuperar edificis i/o espais del patrimoni històric, arquitectònic i cultural d’aquestes poblacions i, a la
vegada, desenvolupar una oferta turística singular que permeti el posicionament turístic de l’Alt Camp.

Pressupost
El projecte, amb un pressupost total 2.154.192,48 d’euros (IVA inclòs), ha obtingut
cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local, que permeten
finançar projectes que tinguin com a finalitat principal la promoció econòmica mitjançant el
turisme i la valorització dels espais naturals i del patrimoni cultural, i del Pla Territorial de
Foment del Turisme de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Les dues
subvencions obtingudes són de 890.162,18 euros i 400.000 euros, respectivament.
Aquest projecte s’emmarca en la darrera convocatòria de l’eix 6 del Programa Operatiu d’Inversió en
Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, en base a la Prioritat d’Inversió 6.3, relativa a la
conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural i amb l’objectiu de
fomentar el turisme. El període d’execució del projecte és 2018 – 2020.

Fons FEDER
El fons FEDER és el principal instrument de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la disparitat entre les
regions. El Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com a objectiu promoure un
creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius de l’estratègia
Europa 2020 i la seva implementació a Catalunya.

Alt Camp: Història i Patrimoni
La selecció del projecte presentat permetrà una important inversió a la comarca que tindrà un impacte
determinant sobre la recuperació i valorització del patrimoni cultural i històric, crearà ocupació directa i
indirecta i suposarà un impuls considerable a l’oferta turística de l’Alt Camp.

La finalitat del projecte presentat pel Consell Comarcal de l’Alt Camp és la restauració, recuperació i
revalorització del seu patrimoni històric i cultural per a l’ampliació de l’oferta turística, cultural i patrimonial
de la comarca, fent-la més competitiva, atractiva i de qualitat. El projecte és una oportunitat per fer arribar el
llegat històric de la comarca a la ciutadania i al visitant.
El conjunt d’actuacions presentades estableixen l’estratègia unificada i integradora de la comarca per tal de
contribuir a reforçar l’oferta turística, cultural i patrimonial del territori. Amb aquesta operació es fa una
aposta de futur per dinamitzar l’economia i generar, com a conseqüència, un creixement de l’ocupació
laboral i per garantir l’equilibri territorial.
Aquesta estratègia ha de permetre el posicionament de l’Alt Camp, en l’àmbit nacional i internacional, com
a comarca amb un producte turístic i cultural atractiu i potent; consolidar l’oferta emmarcada sota el
paraigua de La Ruta del Cister, i aprofitar les sinergies de les comarques veïnes, tant de l’interior com de la
Costa Daurada, i del conjunt de Catalunya en pro d’un desenvolupament territorial i econòmic sostenible i
valuós i de la recuperació del patrimoni arquitectònic i històric del país.
L’execució de les diferents actuacions distribuïdes arreu del territori aportarà valor i infraestructures
comunes, sumarà recursos a l’oferta turística actual i marcarà objectius compartits per millorar l’oferta
turística i cultural de la comarca de l’Alt Camp.
Consell Comarcal de l’Alt Camp
FEDER 2014-2020 – Projecte 070218

