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Fundació del monestir al 
Mas de Ça Murtra a la vall 
de Betlem.

Construcció de la primera 
esglèsia d’estil romànic i 
amb la consolidació del 
monestir les primeres de-
pendències monàstiques.

Construcció del refetor en 
estil gòtic gràcies a la fi-
nançació del rei Joan II.

Retaula ubicat a l’antic refetor com a mostra d’agraïment a la financiació del rei. A la imatge es veu 
el rei juntament amb el fundador del monestir, alguns monjos de la època i un músic.

Estat actual de l’antiga esglèsia gòtica després de ser cremada el 1835 amb la desamortització de 
Mendizabal.

 

Capitells de Colom, Ferran i Isabel (en aquest ordre) que es troben en el claustre.Al mateix temps de la fundació del monestir de Sant 
Jeroni, l’ordre monàstic funda un altre monestir a prop 
de Barcelona. Aquest monestir batejarà la vall on s’ubica 
com la Vall d’Hebrón.El monestir desapareix al voltant 
del s.XVIII.
Dibuix realitzat per un excursionista anglès el 1715.

Consolidació del monestir 
amb la construcció d’una 
nova esglèsia i el co-
mençament del claustre 
en estil gòtic tardà.

Finalització del claustre 
amb la incorporació d’una 
font d’estil renaixentista. 
Construcció de la hostat-
geria.
Construcció de la capella 
de Sant Sebastià finança-
da pel poble per tal de de-
manar la protecció contra 
la pesta.

Capella de Sant Sebastià 
creant un pati juntament 
amb la façana de l’entrada 
principal. Ubicat a l’exterior 
del monestir per l’ús de la 
població.

Construcció de la torre de 
defensa pels continuats 
atacs de la pirateria.
Començament de l’enmu-
rallament del monestir.

Ampliació del monestir per 
tal d’acollir les visites de 
les persones més nobles 
i que desitgen una estada 
perllongada al centre.

Adequació de la torre de 
defensa com a casa del 
prior degut a la finalització 
dels atacs de la pirateria.
S’aturen les obres d’en-
murallament encara que 
s’havien dut a terme en un 
ritme molt lent.

Crema i saqueig del mo-
nestir. Pèrdua casi total de 
l’esglèsia, de l’ala d’allot-
jament de visites i pèrdua 
parcial del claustre.

Reconstrucció de l’antiga 
ala de visites afegint-hi un 
nou porxo d’estil moder-
nista.

Rehabilitació estructural 
de la torre de defensa.

Consolidació de la vida 
monàstica amb més de 
30 monjos.

Ferran I el Catòlic és ferit 
en una visita a Barcelona 
per la mateixa població i 
és traslladat al monestir 
per curar-se.
Cristòfol Colom torna del 
primer viatge a Amèrica i 
fa una visita a Ferran I al 
monestir per tal de prepa-
rar el següent viatge. En 
aquest, s’enporta el primer 
missioner de la història 
que és monjo d’aquest 
monestir.

El rei Carles I prepara la 
invesió de Tunis des del 
monestir.

Tapís on es mostra la conquesta de Tunis per part del rei Carles I.

La desamortització de Mendizabal va ser una mesura le-
gislativa estatal que va permetre recaptar fons per l’estat 
mitjançant l’apropiació dels béns de l’esglèsia per tal de 
revendre’ls.

Atac molt important dels 
pirates amb el rapte d’un 
gran nombre de dones i 
indants.

Segona visita del rei 
Carles I

Visita del rei Felip II. Últi-
ma visita que realitza un 
monarca a la història del 
monestir.

Finalització de les epidè-
mies més importants de 
pesta.

Últim atac important de 
pirateria.

Desamortització de Mendi-
zabal i fi de la vida en co-
munitat.
El conjunt monàstic és com-
prat per Jaume Algarra.

Es converteix en casa 
d’estiueig de vàries famí-
lies burgeses de Barcelo-
na.

Famílies que es troben estiuajant a l’antiga casa del prior 
el 1915.

La part històrica del mo-
nestir és comprada per la 
família Güell.

Declarat monument his-
tòric-artísitic d’interès na-
cional.

La Família Güell funda 
“L’àmbit de repós i cultural” 
i es torna a habitar el mo-
nestir de forma continuada 
des de la desamortització.

Primera visita del rei Joan II 
d’Aragó. 

Diferents onades de la 
pesta afecten la zona amb 
un elevat descens de la 
població. 
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EVOLUCIÓ VOLUMÈTRICA DEL MONESTIR DE SANT 
JERONI DE LA MURTRA


