BV-2155

A SANT SADURNÍ
D’ANOIA

A PUIGDÀLBER

El visitant podrà gaudir d’un circuit dins del recinte del monestir i
l’església, on s’explica el context i l’evolució històrica de l’edifici
i la vida quotidiana i organitzativa que tenien els monjos benedictins de
l’època medieval que vivien en aquesta joia del romànic penedesenc.
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Primer i tercer dissabte de mes
A les 11:00 i a les 12:00

Idiomes

Català i castellà

Preu

2€

Visites
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Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
Tel. 93 897 00 00 / info@turismeavinyonet.cat
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d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 2000,
és datat del segle XI i està situat al petit nucli urbà al
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Sant Pere
de Molanta

El monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, declarat Bé

Cantallops

qual dóna nom. Juntament amb Sant Pere d’Avinyó i Sant

A OLESA DE
BONESVALLS

Salvador de Les Gunyoles, és una de les tres parròquies que
A BEGUES / GAVÀ

Can Mitjans
AP-7 DES DE BARCELONA:
sortida 28 Vilafranca nord
AP-7 DES DE TARRAGONA:
sortida 30 Vilafranca sud

www.turismeavinyonet.cat
www.enoturismepenedes.cat

BV-2415

aglutinen la població disseminada d’Avinyonet del Penedès.
L’església és de nau única, a la qual s’adossa per llevant

4 L’Arboçar

l’absis de planta quadrada, construït en època gòtica.
El campanar, romànic de tradició llombarda, és un prisma

A SANT PERE
DE RIBES

de superfície quadrada, amb una planta baixa i tres pisos
comunicats per una escala de cargol, on s’obren dues

ZONES D’INTERÈS TURÍSTIC
1. Monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs
2. Jaciment ibèric del turó de la Font de la Canya
3. Torre romana i casc antic de Les Gunyoles
4. El colomar i la torre medieval de L’Arboçar
5. Miravinya “El Circell”
6. Pessebre vivent parlat de Les Gunyoles

Turisme Avinyonet

@VisitaAvinyonet

@VisitaAvinyonet

#Origendelavinya

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament
Regional

l’aroma d’una terra

finestres geminades per façana.
Del claustre romànic es conserva íntegrament l’ala nord,
formada per dues parelles d’arcs que recolzen en pilars i
columnes de capitells bellament esculpits. De la resta
d’ales encara es poden contemplar alguns arcs, amb les
seves columnes i els seus capitells, tots ells esculpits
amb temàtiques diferents.

Segueix-nos:

Foto: Maria Rosa Ferré Galimany
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El monument medieval
més representatiu de
la contrada
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Visites

A 40 minuts de Barcelona
A 15 minuts de Sitges
A 5 minuts de Vilafranca

C-243a

Visites guiades

“Una manera de fer Europa”

www.turismeavinyonet.cat

Procés de desmuntatge de la casa rectoral
adossada a la paret sud del campanar cap al 1890.

A la dècada de 1890 es va construir
la casa rectoral adossada al peu del
campanar pel cantó sud.

M. Baldomà. SPAL. 17.06.2011.

La tercera fase d’obres es va realitzar del 2010 al 2011 i va consistir, d’una banda, en la
restauració del claustre i en la seva protecció amb una nova coberta, ja que a causa d’haver
perdut la que havia tingut temps enrere sofria un procés de degradació alarmant; de l’altra, en
la construcció d’un accés al campanar, que havia quedat anul·lat després del desmuntatge de
la rectoria vuitcentista. L’actuació va partir del criteri d’incidir el mínim possible en la fàbrica
antiga i de no interferir, amb els nous elements i materials, en la comprensió del monument i
de les restes existents. L’objectiu va ser posar a l’abast de la ciutadania el monument, fent-ne un
ús cultural, alhora que es garantia la conservació i el manteniment de la torre campanar.
M. Baldomà. SPAL. 28.01.2011.

El 1380 es va haver de
construir un nou absis com
a conseqüència dels danys
que va patir l’edifici durant
el terratrèmol del dia 2 de
març de 1373.

Projecte de restauració de l’interior del
campanar. Seccions.

Restauració de les arcades del claustre en la primera
intervenció del Servei de Monuments de la Diputació.

El monestir va ser exclaustrat i subhastat
arran de la primera desamortització
dels béns eclesiàstics del 1821, es va
secularitzar definitivament el 1835 i
es va segregar en diverses propietats.
L’església va quedar subordinada a la
parròquia d’Avinyonet del Penedès fins
al 1867, quan va erigir-se en parròquia
independent. Can Pujol va ocupar la
meitat sud del claustre, i la resta de les
arqueries, actualment visibles, van quedar
englobades en les parets d’un habitatge:
a la planta baixa es van desenvolupar
tasques agrícoles de transformació
i emmagatzematge de les matèries
primeres; al subsòl es van practicar
tres dipòsits petits i una sèrie de
canalitzacions i desguassos, que s’han
conservat de manera parcial, i la planta
alta va ser destinada a habitatge.

Detall de la nova coberta de protecció de
l’ala nord del claustre, per on s’accedeix al
campanar.
M. Baldomà. SPAL. 17.06.2011.

SCCM-SPAL. 21972.

Les obres les va portar a terme, entre 1961 i 1977, el Servei
de Catalogació i Conservació de Monuments (actual SPAL),
sota la direcció de l’arquitecte Camil Pallàs. L’objectiu
principal de l’actuació va ser recuperar l’aspecte original
del claustre, deslliurant-lo de les construccions modernes
que l’havien emmascarat i consolidant-ne les arcades.

La segona fase d’intervenció del 2000 al 2002,
engegada per la Diputació de Barcelona,
a petició de l’Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès, va consistir en la reparació de
la torre del campanar, com ara la coberta,
la consolidació dels sostres originals i la
restauració dels emmotllats decoratius de
guix del sostre del segon pis.
SPAL. Octubre 2002.

A partir de l’any 1952, el rector de la parròquia, Mn. Antoni
Margarit, va procurar-se l’ajuda econòmica i tècnica de la
Diputació de Barcelona per tal de restaurar el monestir.

SCCM-SPAL. 1962.

L’any 1059, per un pacte entre
Mir Geribert, vescomte del Penedès
anomenat “Príncep d’Olèrdola”,
i l’abat del monestir de Sant Víctor
de Marsella, Sant Sebastià es va
convertir en priorat i va passar
a dependre del cenobi francès.
Aleshores es va bastir l’ala de
ponent del claustre.

Sostre del segon pis del campanar, amb els emmotllats
de guix figuratius i heràldics, restaurats.

SCCM-SPAL. 26.11.1962.

Nucli de Sant Sebastià dels Gorgs, presidit pel campanar
del monestir.

El 1409, el monestir va lligar-se a l’abadia de Montserrat, la qual, l’any
1606, va emprendre-hi una sèrie de reformes per iniciativa de l’abat
Jaume Forner. La nau de l’església va ser escurçada per la banda oest,
cosa que obligà a recular la portada romànica al lloc on es troba avui
dia, i es va construir la capella del Roser, a la banda nord del segon
tram de la nau. Al campanar es va bastir una nova coberta i es van
realizar els emmotllats de guix en relleu que decoren els sostres dels
pisos. En aquella època es va reformar l’ala nord del claustre, tot
aprofitant els elements escultòrics de l’antiga galilea. També es van
excavar al subsòl unes sitges per a l’emmagatzematge de cereals,
de les quals es coneixen tres a l’ala nord i una a la de ponent.
A. Arribas. SPAL. 25.10.2001.

Antoni Gallardo. SCCM-SPAL 1918.

El monestir va ser fundat l’any 1030 en l’antiga capella
preromànica dels Gorgs, dedicada a sant Sebastià, que
va ser reformada i a la qual es va afegir el campanar.
Aleshores també es va construir una galilea encarada
a migdia, on ara s’aixeca l’ala nord del claustre i de
la qual s’ha trobat el fonament durant els treballs
d’excavació arqueològica.

Procés de desmuntatge de l’habitatge que amagava les
arqueries de l’ala nord del claustre arran de la primera
intervenció efectuada per la Diputació de Barcelona.

Les arcades de l’ala est del claustre, després de la
consolidació i la restauració dels elements de pedra.

Espectacle de mapping amb el qual es va repassar
la història del monestir a través de les imatges
projectades al seu claustre.

