
Restauració del claustre  
i de l’accés al campanar  
del monestir de Sant 
Sebastià dels Gorgs
Recuperem el monument medieval  
més representatiu de la contrada
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Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 934 022 171 · Fax 934 022 490
s.patrimonial@diba.cat · www.diba.cat

La visita
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 
medievals que vivien en aquesta joia del romànic 
penedesenc.

Visites
Primer i tercer dissabte de mes
 
Horaris
A les 11 i a les 12 h 

Preu
2 euros

Per realitzar visites fora d’aquest horari,  
cal concertar dia i hora a:
Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
Plaça de la Vila, 1
08793 Avinyonet del Penedès
Telèfon 938 970 000
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres,  
de 8.30 a 14 h, i els dijous, de 18 a 20 h
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L’actuació engegada per la Diputació  
de Barcelona l’any 2010, a petició de 
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, és 
continuació de la que es va portar a terme entre  
els anys 2000 i 2002 a l’interior de la torre campanar  
i en la seva coberta. La segona fase d’obres va 
consistir en la protecció del claustre amb una 
coberta nova i en la seva restauració, i en la 
construcció d’un accés al campanar, que havia 
quedat anul·lat temps enrere.

El monument monacal, l’origen del qual es 
remunta als segles xi i xii, s’aixeca, amb el campanar 
superb, per damunt de les edificacions veïnes. 
Actualment, del vell cenobi medieval resten 
l’església i tres ales del claustre romànic, ja que la 
quarta ala va desaparèixer en edificar-se en el lloc 
una casa, Can Pujol, arran de la primera 
desamortització dels béns eclesiàstics del 1821. 
L’església és de nau única, a la qual s’adossa per 

llevant l’absis de planta quadrada, construït en 
època gòtica. El campanar, romànic de tradició 
llombarda, conserva en l’interior sostres 
d’emmollats de guix amb relleus escultòrics, dels 
segles xvi-xvii. 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. 

Entre 1952 i 1977, el Servei de Catalogació  
i Conservació de Monuments (actual SPAL) de la 
Diputació ja havia actuat en la recuperació del 
claustre, que havia quedat amagat sota la 
construcció d’un habitatge annex al temple.  
Aquelles obres, que van ser necessàries per 
salvaguardar el monument, van quedar aturades 
durant dècades fins que, ja en el segle xxi, la 
Diputació va tornar a Sant Sebastià, amb un nou 
projecte i amb els estudis històrics, arqueològics  
i estructurals pertinents.

Els dos elements recuperats, claustre i 
campanar, són d’un alt valor arquitectònic i artístic,  
i amb l’actuació finalitzada el 2011 van quedar 
vinculats a la història del lloc i de la comarca, i la 
seva problemàtica estructural i funcional, de 
conservació i de control, resolta. 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. Amb aquesta intervenció es va 
posar a l’abast de la ciutadania el monument, 
fent-ne un ús general, alhora que es garanteix la 
conservació i el control de la torre.

El claustre del monestir, utilitzat com a pati i corral de l’habitatge que va emmascarar una part de les 
arqueries medievals. 
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