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1095 1560 1901 1971

CANÒNICA AGUSTINIANA COL·LEGI DE FRARES MENORS FRANCISCANS PARES CAMILS FUNDACIÓ 
SANT

TOMÀS 

1040 1085

Primera referència 
a una capella dedi-
cada a Sant Tomàs, 

anomenada Sant 
Tomàs de Puigo-

riol. 

Construcció 
de l’església 
romànica

1411 1476
Decadència i runes

Ampliació 
del conjunt

1561-1578 1808-1814

Restauració del temple i la sagristia del pare 
Baylina. Es dota de més llum el temple, altars al 

costat de la epístola i es tanca amb obra el claustre 
superior.   

Es construeix l’ala 
nova, a Occident

Adaptació per 
dependències i aules de formació 

per discapacitats

Els senyors de Riudeperes, Berenguer Amalric i el seu germà Ricard, bisbe de Vic, refan l’església de Sant Tomàs i 
confirmen la vida canonical sota la regla se Sant Agustí. Els senyors de Riudeperes tenen el privilegi de batejar-se i 
enterrar-se en el monestir. 
Durant el segle XIV, es produeix l’ampliació parcial de la futura esglésía: atri i altars laterals sostinguts per nervadu-
res de pedra i claus de volta.
A partir del segle XV, la família Alta-Riba es converteix en benefactora del monestir.

Jaume Cassador, bisbe de Barcelona, obté del papa Pius IV la secula-
rització de la Canònica i funda un col·legi de frares menors francis-
cans. 

FASES DEL CREIXEMENT DEL MONESTIR DE SANT TOMÀS DE RIUDEPERES

Construccío del Mestre Guillem Vaxeres

L’església fou modificada durant el segle 
XVI en l’època de Jaume Cassador, tot i 
que encara presenta estructures de l’edi-
fici que s’havia consagrat el 1095. 

Abans de la rehabilitació l’església no 
tenia cap capella, només un atri en els 
que hi havia els sepulcres dels Alta- 
Riba i Riudeperes.  

Entre el 1561 i el 1578, el mestre Guillem Vaxeres construeix el cor, les capelles, la 
cisterna i altres dependències. 
A més, es construeix la porta gran o porteria i s’aixeca la tàpia o mur que tanca 
l’hort del monestir, situat a l’Orient. L’obra la costeja Jaume Cassador i l’edifici queda 
de la següent manera: 
- Dos pisos alts que rodegen el claustre, amb la sagristia, la cuina, el deprofundis i el 
refectori. 
- Sobre el refectori, un pis amb els dormitoris i un altre amb les golfes.
- Biblioteca antiga al primer pis de l’ala occidental del claustre. La destrueixen els 
napoleònics.

Durent l’epoca dels pares 
camils, que tingueren estudis 
de teologia i filosofia en el 
monestir, es construeix l’ala 
nova, a Occident: 
- Semi-soterrani, planta 
baixa i planta pis, amb gale-
ries. 
- Es reforma l’ala dels dormi-
toris i el refectori, a Orient, 
apuntalant la façana amb 
contraforts.

FASES DE CREIXEMENT. COBERTA E: 1/500FASES DE CREIXEMENT. PLANTA BAIXA  E: 1/500
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FOTOFRAFIES REPRESENTATIVES DEL MONESTIR ACTUAL

REHABILITACIÓ I OBRA NOVA EN DIFERENTS PARTS DEL MONESTIR

Estat actual  de l’esgésia Estructura i coberta del claustre Antic refectori Entrada actual Antiga sagristia

Pati a la façana sud de l’edifici Antigues obertures tapiades del claustre Passadissos del cos central de l’edifici entre el claustre i el pati Estructura de la coberta del monestir Edifici construït al segle XX davant l’àpside de l’església
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Làmina 2: Història Plantes de creixement històric E: 1/500


