


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

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



Avinyonet del Penedès

Restauració del claustre  
i de l’accés al campanar  

del monestir de  
Sant Sebastià dels Gorgs
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Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès









El llogaret dels Gorgs i l’antic monestir  
de Sant Sebastià

El monestir de Sant Sebastià dels Gorgs està situat al 
petit nucli urbà al qual dóna nom i, juntament amb Sant 
Pere d’Avinyó i Sant Salvador de les Gunyoles, és una de 
les tres parròquies que aglutinen la població disseminada 
d’Avinyonet del Penedès. El nucli és a la vora del torrent 
dels Gorgs i està voltat de grans extensions de vinya. 
Un indret poblat de ben antic, ja citat l’any 976 com 
ipsos gorgos i organitzat entorn una primera capella 
preromànica, del segle x, que fou l’edifici fundacional  
del monestir.

El monument monacal s’aixeca, amb el seu campanar 
superb, per damunt de les edificacions veïnes. 
Actualment, del vell cenobi medieval resten l’església i tres 
ales del claustre, una d’elles tallada per la paret mitgera 
de Can Pujol, adossat per migdia, a més d’un vell edifici 
del monestir que tanca el claustre per ponent i que té 
funcions parroquials. L’església és de nau única i absis de 
planta quadrada, orientat a llevant, i té l’accés a ponent. 
L’antic cementiri se situa a la banda nord del temple, 
formant part de la placeta de l’Església. El campanar, 
al qual es va adossar l’absis gòtic, és un prisma de 
superfície quadrada, amb una planta baixa utilitzada com 
a sagristia, i tres pisos comunicats per una escala de 
cargol. És de tradició llombarda, amb lesenes que arriben 
fins al segon pis, on s’obren dues finestres geminades  
per façana. 

Del claustre romànic només es conserven íntegrament 
les ales nord i oest, formades per dues parelles d’arcs 
que recolzen en pilars i columnes de capitells bellament 
esculpits. De l’ala est encara es poden contemplar alguns 
arcs amb les seves columnes i els seus capitells,  
esculpits amb motius figuratius i vegetals. L’ala sud és 
practicament desconeguda ja que només se’n coneix la 
incardinació amb l’ala oest.
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El nucli de Sant Sebastià dels Gorgs, presidit pel campanar del monestir. 
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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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La història     
 
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 se li 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. 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 i, entre finals del segle xii i el segle xiii, es van 
aixecar l’ala de llevant, la portada de la façana de ponent 
de l’església i algunes dependències monacals.

Com a conseqüència dels danys que va patir l’edifici durant 
el terratrèmol del dia 2 de març de 1373, es va haver de 
construir un nou absis (el 1380). 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 realitzar 
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 
l’emmagatzematge de cereals, de les quals es coneixen 
tres a l’ala nord i una a la de ponent. 

El monestir va ser exclaustrat i subhastat arran de la 
primera desamortització dels béns eclesiàstics del 
1821, 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 
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de canalitzacions i desguassos que s’han conservat de 
manera parcial, i la planta alta va ser destinada a habitatge. 
A la dècada de 1890 es va construir la casa rectoral 
adossada al peu del campanar pel cantó de llevant.  

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. 
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 en el 
possible l’aspecte original del claustre, deslliurant-lo de 
les construccions modernes que l’havien emmascarat i 
consolidant-ne les arcades. 
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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.



  9

Restauració de les arcades del claustre en la primera intervenció del Servei de Monuments de la Diputació.
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Procés de desmuntatge de la casa rectoral adossada a la paret sud 
del campanar cap al 1890.



10

La intervenció del 2010-2011   
   
L’actuació engegada el 2010 és continuació de la que 
es va portar a terme entre 2000 i 2002, quan la torre 
campanar va ser objecte d’una sèrie d’obres, com ara 
la reparació de la coberta, la consolidació dels sostres 
originals i la restauració dels emmotllats decoratius de 
guix del sostre del segon pis. La segona fase d’obres 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. Tots dos 
elements, d’alt valor arquitectònic i artístic, queden, així, 
vinculats a la història, 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. 
L’objectiu va ser posar a l’abast de la ciutadania el 
monument, fent-ne un ús general, alhora que es garantia  
la conservació i el control de la torre campanar.

El claustre no forma un conjunt unitari, sinó que cada 
ala té una alçada i una composició diferents i, en aquest 
sentit, la decisió de cobrir-lo amb un pla horitzontal atenia 
a l’objectiu de definir el mínim volum cobert i el circuit de 
pas en les tres ales que es conserven, a la vegada que es 
formalitzava de nou l’espai del pati. Per això, es va procedir, 
en primer lloc, a la restauració dels seus elements petris, 
al recalçament dels pilars i al sanejament de les façanes 
de l’església. I en segon lloc, i per garantir l’estabilitat 
del conjunt, es va protegir el claustre amb una llosa de 
formigó armat que li fa de coberta i que recolza sobre pilars 
metàl·lics exempts de la construcció històrica, tot creant 
la sensació d’un espai porticat. També es van adequar 
els accessos i l’evacuació de les aigües pluvials, i es van 
pavimentar el nou espai cobert de damunt del claustre amb 
una solera de formigó. Per accedir a la part superior del 
claustre i al primer pis del campanar es va aprofitar l’escala 
de l’antiga rectoria. Aquestes solucions van permetre dotar 
el monument d’un espai adequat per a la visita pública  
i per a la celebració de diversos actes culturals. 
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Projecte de restauració de l’interior del campanar. Seccions.  
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Sostre del segon pis del campanar, amb els emmotllats de guix de relleus figuratius i heràldics, restaurats.
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LLEGENDA 

3.3 PILARS METÀL·LICS HEB-120 
3.6 PLATINES SUPORT PILARS METÀL·LICS  
4.6 FORMACIÓ DE BANQUETA 
6.2 JUNT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 
6.4 SUBBASE DE SAULÓ 
6.16 PAVIMENT DE FORMIGÓ  
8.2 PERICÓ DE PAS DE DIÀMETRE 200 MM AMB REIXETA REGISTRABLE  
8.10 PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ DE D=300 MM, REIXETA REGISTRABLE 
8.12 BAIXANT DE TUB DE XAPA DE ZINC-TITANI, D= 100 MM 
8.13 BAIXANT DE ZINC, D=80 MM 
9.1 ESGLAÓ DE FUSTA DE TEKA DE 4 CM DE GRUIX 
9.5 PORTA D’ACCÉS LATERAL AL CLAUSTRE 
9.14 RESTAURACIÓ DE PORTA POSTERIOR (ERA CAL PUJOL) 
9.18 PORTA D’ACCÉS CLAUSTRE  (Pl. Església) 
9.20 RAMPA DE FUSTA  
10.2 REIXA DE MALLA ELECTROSOLDADA, 1F. PRACTICABLE 
10.10 REPLÀ D’ESCALA INFERIOR AMB PLANXA GRAVADA  
10.11 PASSAMÀ DE TUB RODÓ D’ACER GALVANITZAT,  D= 40 MM 
13.7 REHABILITACIÓ D’HIPOGEU 
13.8 TRACTAMENT DE CORONAMENT 
13.9 RESTAURACIÓ I PROTECCIÓ D’ELEMENTS ESCULTORIS 
13.22 LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE SITJA  
13.23 ANCORATGE DE TAPA DE SITJA  
13.24 RESTAURACIÓ DE PASSATGE DE CA L’ISIDRET 
14.4 FONT 

Projecte de restauració del claustre i de l’accés al campanar. Planta baixa. 
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Projecte de restauració del claustre i de l’accés al campanar. Planta baixa. 
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Projecte de restauració del claustre i de l’accés al campanar. Alçat per l’ala est.
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Projecte de restauració del claustre i de l’accés al campanar. Alçat per l’ala est.
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Fitxa tècnica      
    

Dades bàsiques del monument

Municipi: Avinyonet del Penedès 
Comarca: Alt Penedès
Localització: a la plaça de l’Església del nucli urbà de Sant 
Sebastià dels Gorgs, al peu de la carretera BV-2429, km 23 
Època: segles x-xiii; reformes: segles xiv, xvii, xviii i xix.
Protecció: Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)

Dades bàsiques de l’actuació

Promoció: Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
Execució: Diputació de Barcelona
Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL)

Intervenció arquitectònica

Primera fase (interior del campanar): 1997-2002  
Segona fase (claustre i accés al campanar): 2008-2011

Procés de projecte i obra
Arquitecta: M. Rosa Escala Moyés 
Col·laboradors: Josep Piñol Puig, Joan Closa Pujabet,  
Antoni Barcons Grau, arquitectes; Arcadio Arribas Arroyo,  
Minerva Embuena Aparicio, Marilena Gracia Suñé, 
arquitectes tècnics; Ricardo Tomás Gómez Díaz, enginyer 
tècnic (càlcul d’estructures).
Empresa constructora: SEDÓ, SL, Obres i Restauracions  
(1a. fase); URCOTEX, SL (2a. fase).
Restauració sostres de guix del campanar: Pilar Díaz Álvarez
Treballs de serralleria: Serralleria Llorens
Treballs de fusteria: Fusteria Decoració Alemany
Instal·lacions: Serveis Elèctrics Bartolí
Restauració dels materials petris del claustre: Àgora

Anàlisi històrica
Estudi documental i història oral: David Galí Farré,  
Raquel Lacuesta 
Estudi artístic i constructiu (emmotllats de guix dels sostres 
del campanar): Pilar Díaz, Raquel Lacuesta 
Recerca arqueològica (claustre)
Direcció: Javier Fierro Macía. Col·laboradors: Albert López 
Mullor, Álvar Caixal Mata, arqueòlegs.
Empresa d’arqueologia: CODEX Arqueologia i Patrimoni, SL.
Data d’inici de l’excavació: 12 de març de 2007
Data final de l’excavació: 10 de maig de 2007
Controls arqueològics puntuals: 2010-2011
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Anàlisi material
Fotografia: Montserrat Baldomà Soto
Aixecament de plànols: Cristina Montserrat Bages, arquitecta; 
Salvi Salvadó Formosa, dibuixant
Estudi fisicoconstructiu
Estudi geotècnic: Batlle & Mascareñas
Caracterització del guix: Patrimoni-UB – Recerca Aplicada  
al Patrimoni Històric (Màrius Vendrell Saz, director). 
Departament de Cristal·lografia i Mineralogia. Universitat de 
Barcelona. 

Text d’aquesta edició 

M. Rosa Escala, Javier Fierro, David Galí i Raquel Lacuesta.

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