
vistes dels camps des del monestirvistes actuals del monestir des de la carretera (eix transversal)

esquema visuals
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Magatzem
La comarca d'Osona, situada a
l'extrem nord-est de la depressió
central Catalana, totalment
envoltada de muntanyes . La
majoria de serveis ubicats a la
seva capital Vic.

Osona té 155.069 habitants

Entorn
L'agricultura té una certa importància en
l'economia de la zona. Predomina el conreu
de cereals i de farratge

1045

Primera
noticia
documental
esglèsia
dedicada a
Sant Tomàs
a Riudeperes

1080

Propietat del
noble
Berenguer
Almaric,
germà del
canonge de
Vic, Ricard

1086

Els seus
clergues
vivien en
canonicat

1095

Fundació canònica
augustiniana a l'església
de Sant Tomàs de
Riudeperes.
Consagració de la nova
esglèsia, amb el bisbe
Berenguer Sunifred i
confirmació de la nova
comunitat sota la regla
canonical de sant Agustí

1411

L'estat del convent era
deplorable i algunes
parts amenaçaven
ruïna. Nomès hi residia
el paborde i un
canonge.

1476
Existència d'una
comunitat canonical
organitzada

1570

S'iniciava la
construcció de la
cisterna, la porta
gran o porteria, i
el 1573 s'aixecava
la tàpia o mur
que tanca l'hort

1808-1814

Guerra del Francès; les
tropes napoleòniques
van ocupar el convent,
destruint-lo en la seva
major part.
El 1813, sota la direcció
del pare Masferrer del
convent de Sant Salvi, es
van començar les obres
de reconstrucció del
monestir

1914

Pares Camils amb els estudis
de Teologia i Filosofia per els
novicis de la seva institució.
Restauració de l'església, del
arquitecte Morató. Es
reforma l’ala dels dormitoris i
el refectori situada a l’Orient,
apuntalant la façana amb
contraforts

1971

Els pares camils van
vendre l'edifici a
l'associació de Sant
Tomàs per a
disminuïts psíquics

1560

El bisbe Jaume Caçador, amb
el seu nebot Guillem, van
transformar l'antiga canònica
en un convent de franciscans
observants. Sant Tomàs només
tenia un atri en el qual hi havia
alguns sepulcres antics dels
Riudeperes i dels Alta-riba, una
casa petita, i un claustre i un
hort sense tancar

1980

Construcció edifici
de nova planta que
alberga els tallers
ocupacionals

1996

El Departament de
Benestar Social de
la Generalitat de
Catalunya hi va
construir una
residència de
disminuïts

1999

Al centre de Sant Tomàs
de Riudeperes, són
ateses 300 persones,
centre d'atenció
precoç, escola
concertada, tallers on
es fa la teràpia
ocupacional i la
residència de disminuïts
psíquics

Ús previst

Revitalització i revaloració mitjançant
activitats turístiques

1901

Els Camils s'instal·len
al monestir.
Aixecament de
plantes de l'edifici i
l'entorn.

Evolució històrica monestir

Finca Sant Tomàs

La finca disposa actualment d'un centre d'acolliment
diürn i residencial, un centre ocupacional, un
magatzem i un monestir en desús. El qual esta dins la
ruta del romànic de Catalunya . El monestir es va
desallotjar per degradació de l'estat general
d'aquest, en especial les cobertes.

HISTÒRIA SANT TOMÁS DE RIUDEPERES
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13

ESCALA DE PRIORITATS

Per actuar cal abans realitzar una
escala de prioritats per determinar
les modificacions que es realitzaran
a l'edificació existent.

6

possible actuació

certa actuació

alt interès arquitectònic i històric

Ubicació

Calldetenes

1  església

5  façana posterior

3  claustre

C-154

eix transversal
Lleida

eix transversal
Girona

N-141

7  façanes laterals6  façana principal 9  voltes gòtiques8  anexa lateral

4  estat cobertes

2

2  porta església4

4

44

7

8

Estat actual

Situació

Client

Fundació Sant Tomàs (entitat sense ànim de lucre per
millorar la qualiatt de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual i física)

La Climatologia de la Plana de
Vic es considera submediterrània
de tendència continental. Amb
una gran amplitud tèrmica.

  Desembre mitjana     10,4ºC
  Agostmitjana     34,1ºC
  precipitació mitjana anual   446,0 mm
  setembre (més plujós)     95,8 mm

La morfologia enclotada de la Plana,
voltada de relleus importants, facilita la
concentració d'aire fred al fons (inversió
tèrmica), tot generant boira baixa.

Manlleu

Roda de
Ter

Les Masies
de
Voltregà

Taradell

Tona

Torelló

C-17

C-17

C-154

C-153

N-141

eix transversal

eix transversal

N-141

C-141

emplaçament projecte

plànol Osona 1:250.000

Prats de
Lluçanes

Girona (61
km)

Lleida

Barcelona (71 km)

França

Folgueroles
(1,3km)

Calldetenes
(1,7km)

Sant Julià
de Vilatorta (1,6km)

Vic (4km)

REACTIVACIÓ   
  MONESTIR

5.756 hab
discapacitat
física -> 3%

2.705 hab
discapacitat
psíquica -> 2%
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