
A S S O C I A C I Ó  C U L T U R A L  ·  A R B O L Í



PRESENTACIÓ

Associació Cultural La Devesa és una entitat sense ànim de lucre configurada actualment per una 

seixantena de socis/es, tots ells i elles residents i regulars al municipi d’Arbolí.

La Devesa organitza i promou activitats d’interès social i cultural al municipi obertes al públic que fomenten 

els valors i el coneixement del poble d’Arbolí i el seu entorn. Alhora, l’associació contribueix a la millora 

de la comunitat i el seu desenvolupament a partir de trobades i diàleg entres els veïns i veïnes per debatre 

i acordar sobre temes locals. En aquest sentit l’entitat te en projecte la rehabilitació de l’antiga abadia del 

municipi, actualment cedida a La Devesa per 70 anys, i que funcionarà com a Seu social i espai a disposició 

pel poble. Paral·lelament, l’associació promou un arxiu fotogràfic i recull de memòria històrica amb 

continguts sobre història local, natura, etnografia i cultura en format web, alhora que espera gaudir d’un 

espai de consulta de documents relacionats amb Arbolí, l’entorn i la comarca a la nova Seu.

La Devesa té com a objectiu ser una societat configurada per persones que viuen i estimen Arbolí i que tenen 

la voluntat de generar activitat, coneixement i recerca per enriquir la vida al poble, la dels seus habitants i la 

dels visitants.

Situat a la frontera entre el Priorat i el Baix Camp a 714 metres d’alçada, Arbolí és un municipi ben avingut amb vora 110 
censats i unes 60 persones que hi fan el dia a dia. Hi ha alguns comerços: un refugi de muntanya (que és Centre d’Interpretació 
de l’Escalada), un hostal, un restaurant i una botiga. Al terme s’hi fa mel, oli, vi i fruits secs. Hi ha una escola de permacultura i 
un servei de guia de muntanya. El poble està cobert amb una xarxa d’abastiment d’aigua i llum solvents, disposa d’un  dispensari 
mèdic, un camp de futbol una mica atrotinat, una sala de ball en estat defectuós, un parc infantil i una piscina. Rodejat de 
muntanyes, Arbolí és un punt destacat en la travessia del GR-7 per les Muntanyes  de Prades i la seva font tan popular és 
el naixement del riu La Vall que desemboca al Siurana. Camps d’avellaners, singles de pedra calcaria, pins, alzines i roures 
configuren el nostre paisatge. 



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA 
NOVA SEU DE LA DEVESA. PLANTEJAMENT

Plantegem un equipament que albergui 
diferents espais habilitats amb les infraestructures 
necessàries per acollir: una aula per activitats 
formatives, una petita oficina, biblioteca, una 
sala càlida, acollidora i amb parquet com espai 
de criança, ioga, dansa i gimnàstica per a la gent 
gran, una sala polivalent de trobada pels socis/
es, de reunió, exposicions i presentacions de petit 
format i la resta d’infraestructures necessàries per un 
equipament d’aquesta tipologia: lavabos, magatzem i 
una petita cuina.

La Devesa està configurada en l’actualitat per una 
seixantena de socis/es. Treballem per disposar d’un 
espai on poder-nos reunir informalment i formalment 
com a veïns/es i entitat i des d’on continuar generant 
activitats de caràcter social, cultural, educatiu, 
formatiu i lúdic; pels socis, pel poble i pels pobles 
veïns. Un edifici que reculli un ambient 
acollidor i versàtil, d’una mida adequada a la 
mida de l’entitat.

OBJECTIUS DE L’EQUIPAMENT

- Desenvolupar un espai de trobada i diàleg pels
socis/es de La Devesa.

- Disposar de la infraestructura bàsica pel 
creixement del projecte associatiu.

- Habilitar una seu per respondre als fins i les 
necessitats de l’entitat.

- Construir un espai hàbil per desenvolupar- hi
tasques d’estudi i arxiu de caire local que fomentin 
el coneixement i el respecte pel poble i el seu
entorn.

- Dinamitzar un espai orientat a cobrir les
necessitats vitals, relacionals, comunicatives i 
formatives de les persones i grups de diferents 
generacions que formen part de La Devesa.

- Disposar dels espais adequats al programa 
d’activitats de lleure i formació que du a terme 
l’entitat. 

- Sumar l’espai a l’oferta d’espais que disposa el 
municipi per fer-hi activitats obertes i/o de caràcter 
públic,

Fotografies històriques de l’antiga abadia, nova seu 
de La Devesa.



PLA D’USOS

Plantegem la següent estructura d’espais:

Oficina
La Devesa està configurada per una seixantena 
de socis/es que es van ampliant anualment. Són 
persones en actiu que generen una activitat constant 
a l’entitat. Es fa latent la necessitat d’un espai de 
treball per l’administració i la gestió de l’entitat.

Aula
Actualment el municipi no disposa de cap espai on 
realitzar tallers i/o cursos formatius i es fa evident la 
necessitat d’un espai d’aquesta tipologia. Plantegem 
un espai equipat amb la tecnologia i el mobiliari 
necessaris per realitzar diferents tipus de tallers 
(informàtica, escriptura, manualitats, etc.)

Espai càlid amb parquet
Imaginem un espai ampli, versàtil, diàfan i acollidor 
que pugui servir per realitzar-hi ioga, gimnàstica per 
a la gent gran o dansa alhora que pugui convertir-se i 
pugui conviure amb un espai de criança i pels infants 
del poble; espai de joc i d’experimentació. Aquest 
espai hauria de tenir parquet i ser càlid. 

Biblioteca
Es projecta un espai de treball, consulta i arxiu 
equipat amb taules, cadires, butaques, estanteries 
i connexió wifi. Un espai de tranquil·litat i de 
concentració per investigar i generar coneixement 
sobre Arbolí, els seus entorns i els interessos de la 
població.

Espai polivalent, zona de serveis i pati 
Espai per realitzar exposicions, conferències, 
presentacions i altres activitats de caràcter públic.  
Aquest seria l’espai de reunió i de trobada pels 
socis i sòcies. Alhora donaria cabuda a activitats 
organitzades de caràcter gastronòmic, musical i 
artístic, molt habituals en la programació de l’entitat. 
Disposaria d’uns serveis mínims com una petita 
cuina, un magatzem i uns lavabos.



PLA DE TREBALL 

FASE 1
Desenvolupament durant el 2018. Bàsicament obra 
menor de consolidació de la part de l’immoble a 
restaurar.

- Treure runa
- Netejar i alliberar espai al pati
- Consolidar els traspols 
- Arrenjar la teulada 
- Consolidar i habilitar la planta baixa:
 Aixecar terra i pavimentar
 Arrenjament del clavegueram
 Cambiar finestres
 Cambiar portes

Una vegada completa la Fase 1 se seguirà l’ordre d’execució de 
les següents fases, seguint els terminis d’inici i fi de cadascuna, 
segons es vagin efectuant en el transcurs de la reforma i segons 
les possibilitats econòmiques de l’entitat.

(a partir de 2019)

FASE 2
Consolidar l’estructura hàbil de l’edifici (plantes 1 i 2)

FASE 3
Enderrocar la part dreta de l’edifici i ampliar el pati 

FASE 4
Obra nova:
 Obrir caixa de l’ascensor
 Fer WC normatius

FASE 5
Fer ascensor

El projecte de rehabilitació de la Seu de La Devesa està 
liderat per un grup de socis configurat per: un arquitecte; 
David Boada, un arquitecte tècnic; Jordi Feliu, 3 paletes; 
Miquel Àngel Gonzàlez, David Muñoz, Jordi Feliu, 
un gestor; Blai Mesa Rosés i les persones de la Junta 
Directiva.

El Sr. David Boada, arquitecte i professor de la Universitat 
d’Arquitectura, ha proposat a una part dels seus estudiants 
que per aquest curs 2017-2018 elaborin un projecte de 
rehabilitació per aquest edifici d’Arbolí. Es presentaran els 
diferents treballs al juny 2018, al mateix espai.



Esquerra. Façana de l’antiga abadia, nova Seu de La Devesa. 
3 plantes habilitables i pati interior.

A baix a la dreta. Cantonada que connecta la paret de l’edifici amb l’esglèsia. 
A llarg termini es projecta alliberar aquest espai de la façana.

Estat actual de la teulada. 
La Fase 1 - 2018 contempla 

l’arrenjament de la teulada.

Estat actual del pati interior. 
La Fase 1 - 2018 contempla la 
neteja d’aquest espai. A llarg termini 
es projecte l’ampliació del pati interior. 



A dalt. Estat actual del terra, sostre i parets de la Planta 1. La Fase 1 - 2018 contempla la consolidació d’aquest espai.
Al mig.. Espai de la planta 1 destinat a ser un espai per a fer-hi reunions, exposicions, presentacions i trobades.

A baix. Detall de l’estat de la llum. Detall d’una de les finestres de la planta 1.






