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La fundació del monestir de clarisses de
Medina de Pomar es va portar a terme gràcies
a l’empenta dels Velasco, una influent família
que en aquella època gaudia d’un pes
considerable al territori i a la corona de
Castella en general. Foren Sancho Sánchez de
Velasco (1266?-1314?) i la seva esposa
Sancha García, els qui van atorgar la carta de
fundació l’any 1313, poc abans de la mort de
Sancho; per tant, fou la vídua qui va
encarregar-se de portar a bon fi la iniciativa.

L'església del monestir

Santa Clara de Medina de Pomar

No hi ha noticies de la construcció del primer
establiment monàstic, només que el papa
Joan XXII va concedir des d’Avinyó, el 1318,
indulgències a favor dels visitants del convent
i els que col·laboressin en la seva construcció.
Hom desconeix des de quan s’hi van instal·lar
les monges. Inicialment es va establir que la
comunitat estaria formada per 24 monges,
però molt aviat es va ampliar. Els fundadors, i
particularment Sancha García s’encarregaren
de dotar econòmicament l’empresa, de
manera que es pogués garantir el
manteniment de la casa. En aquest sentit hi
ha constància que membres de la família
Velasco van anar ingressant al monestir com a
monges de manera regular fins el segle XVIII.

Pati d'entrada al monestir

L’església del convent és el resultat de
diverses construccions efectuades en el decurs
del temps, obra que es va rematar amb el
presbiteri barroc, de la primera meitat del
segle XVII. Malgrat això la única nau del
temple presenta una gran unitat.

El 1455, un dels descendents dels fundadors,
Pedro Fernández de Velasco (1399-1470), va
fundar l’Hospital de la Vera Cruz just al costat
del monestir de clarisses, edifici que
actualment està en ruïnes.

Interior del vestíbul de l'església, amb la porta
d'entrada

Retaule major (1774)

La construcció de la capella de la Concepción
es va començar a iniciativa de Bernardino
Fernández de Velasco (1454-1512) i la seva
esposa Joana d'Aragó. Quan aquell va morir,
va continuar l'obra el seu nebot Pedro
Fernández de Velasco (1485? -1559), i des del
1522 va ser Íñigo Fernández de Velasco
(1462-1528), qui havia heretat els títols del
seu germà Bernardino, el que es va ocupar
d’això, portant a terme el gruix de l'obra fins
que es va acabar, el 1532.

Tabernacle central del retaule L'expositor obert
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Als peus del temple es troba el monument
funerari d’Íñigo Fernández de Velasco (1462-
1528) i la seva esposa María de Tovar (1462-
1526) que serveix de frontal del cor monàstic.

Crist en un altar lateral Portal de la capella de la Concepción

A causa de la desamortització, el 1835 la
comunitat va perdre les seves rendes i la
propietat de les finques que els garantia la
seva subsistència, des d’aquell moment les
monges van haver de fer treballs diversos pel
seu manteniment. Altres incidències foren els
enfrontaments bèl·lics que la van afectar, des
de les Guerres Carlines fins la Guerra Civil,
però aquestes no foren tant greus si les
comparem als efectes soferts per altres
comunitats religioses. De fet, el patrimoni i
l’arxiu monàstic es va conservar. En els
darrers anys s’han portat a terme importants
obres de conservació i restauració.

Volta de la capella de la Concepción

Retaule de la capella de la Concepción
Felipe de Bigarny i Diego de Siloé

Façana del cor, amb els sepulcres d'Íñigo Fernández de
Velasco i María de Tovar

Íñigo Fernández de Velasco i María de Tovar Combregador per la part de clausura

Claustre Porta de la sala capitular Sala capitular
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http://www.flickr.com/photos/monestirspuntcat/5619481930/


Cor Cor

Crist de l'escola de Gregorio Fernándex (1610?)

Adoració dels Mags. Escola flamenca Mare de Déu amb el Nen (segle XIV) Reliquiari

Sepulcre de María Solier, esposa de Juan Fernández de
Velasco (1368-1418)

Jacent de Fernán Sánchez de Velasco (1375?) Ruïnes de l'hospital de la Vera Cruz
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Situació:

El monestir es troba al sud del nucli urbà de Medina de Pomar.
Hom pot visitar algunes de les dependències, altres es reserven a la

comunitat

Coordenades GPS : N 42.923725, O -3.488224
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	Disco local
	Monasterios de Catalunya - Monasterio de Sant Pere de Galligants




