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Descripció
En un moment indeterminat anterior al segle XIII, el primer edifici de la rectoria es va
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construir de manera aïllada al costat oest de l'església romànica. Amb el pas del temps i
com a conseqüència de successives ampliacions, la casa acaba adossant-se al mur oest de
l'església. Actualment, és un edifici de planta quadrangular, compost de planta baixa, pis i
golfes, la façana principal està orientada al sud on hi ha un portal d'arc rodó, un rellotge de
sol i una galeria superior amb arcades. Una passejada per l'interior de la rectoria permet
veure algunes restes de l'antiga església romànica, ja que s'ha restaurat perquè siguin
visibles.

Història
El primer document on surt referenciada l'església data de l'any 945, en l'acta de fundació del
monestir de Santa Cecília de Montserrat, on Riquilda, comtessa de Barcelona i esposa del comte
Sunyer, llega a aquest cenobi l'església de Sant Llorenç d'Hortons, situada al terme de Gelida,
amb el seu cementiri i sagrera. El monestir montserratí posseïa altres alous a Hortons, com el de
Sorba, donat pel monjo Geldemir l'any 978. En un plet entre el senyor Umbert de Gelida i els
habitants de l'alou de Sorba, es denuncià que Umbert obligava l'església de Sant Llorenç
d'Hortons a lliurar-li una lliura de cera. Es va dictaminar que a partir d'aquell dia la cera havia de
ser donada al monestir de Santa Cecília per la seva festivitat. L'actual església i l'ampliació de la
rectoria responen a unes reformes del segle XIX.
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