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El funcionament independent del conjunt que formen les aules po-
livalents i l’esgésia és fonamental, tant per garantir les condicions de 
tranquilitat necessàries pels clients de l’hotel, com per respondre a les 
exigències de les empreses que lloguen aquests tipus d’equipaments.

L’EDIFICI EXISTENT. DEFECTES I ENDERROC 

S’han senyalat de color groc les parts de l’edific que s’enderroquen i, a continuació, volem indicar els mo-
tius que ens porten a fer-ho i els defectes mes importants que hem detectat en el funcionament actual del 
monestir.

- L’edifici construit el segle XX, que es troba unit a l’ala d’Orient del monestir, tapa l’àpside de l’església i di-
fuculta la seva visió, alhora que dificulta  la transició entre l’antic hort del monestir i l’espai exterior frontal 
de l’església. 

- Hi ha una falta de connectivitat, tant visual com física, entre l’antic claustre del convent i el pati del mo-
nestir a sud. Això el converteix en un pati residual ja que només hi podem accedir donant la volta a l’edifici. 
Per tant, hi ha la necessitat d’obrir la façana sud de l’edifici, així com el cos central edificat per millorar la 
permeabilitat entre els espais exteriors. 

- Les cobertes dels monestir, així com l’estructura que les aguanta, es troben en mal estat, especialment la 
coberta del cos central. 

- El jardí frontal del monestir es troba desaprofitat a causa de la situació de l’aparcament, que ocupa una 
part important de l’espai exterior.  

PROPOSTA

La fundació Sant Tomàs, pretén rehabilitar el monestir de Sant Tomàs de Riudeperes i convertir-lo en un 
Hotel gestionat pels treballadors d’aquesta Associació, molts d’ells amb discapacitat intel·lectual. Per tant, el 
nou hotel tindrà un caràcter molt singular, ja que els seus hostes tindran un interés en conèixer les activitats 
que es desenvolupen des de la Fundació, així com promoure els objectius d’aquesta. D’aquesta manera, el 
nou complexe suposa un espai de convivència entre els visitants i les persones que hi treballaran.

Al mateix temps, es crearan unes aules polivalents que podran funcionar, juntament amb l’antiga església, 
de manera independent a l’hotel. Aquestes aules es podran llogar com a sales de reunions o per organitzar 
events per empreses, aportant principalment dos beneficis: finançament econòmic i donar a conèixer la 
Fundació dins el mon empresarial. Aquest funcionament s’ha pres com a exemple d’altres entitats similars 
dins l’ambit nacional ( la fundació Amadip, a les Illes Balears, utilitza aquest sistema i es una de les associa-
cions d’ajuda a gent amb discapacitat més important de l’Estat espanyol). 

PROGRAMA 1

Planta baixa 
Es comença per canviar l’entrada de lloc, col·locant-la en un extrem de la façana principal 
de l’edifici. D’aquesta manera es dóna més importància al claustre en el funcionament con-
junt del monestir, ja que queda frontal a l’entrada i s’ha de travessar per accedir als nuclis de 
comunicació.
Tot l’element frontal de l’edifici, aglutina una àrea pels clients de l’hotel amb el vestíbul, el 
bar i una gran sala d’estar a l’antic refectori. Així, aquest eix adquireix una funció unitària de 
benvinguda pels hostes i de relació molt més directe amb el jardí del monestir.    
L’element central edificat es converteix en un gran espai obert amb triple espai que comunica 
el claustre amb el pati a través d’uns grans finestrals. Disposa d’una escala per accedir des de 
la planta baixa directement al pati. Al mateix temps aquest eix central disposa dels dos nuclis 
d’escala i ascensors que comuniquen amb la planta semi-soterrani i les plantes superiors. 
El menjador de l’hotel es troba a l’ala d’Occident. Constitueix d’un espai molt obert amb 
vistes al pati i als camps de cultiu que envolten el monestir. Comunica a través d’una escala i 
ascensor de servei amb la cuina que es troba just a sota, a la planta semi-soterrani. 
A les estances  a Occident del claustre hi ha uns lavabos públics i una habitació pel personal 
que treballa a l’hotel. 

Planta semi-soterrani
Si pot accedir a peu pla des del pati o des del cos central de comunicació de l’edifici. Aquí s’hi 
troben la cuina i la sala d’instal·lacions de l’edifici. La façana sud que desemboca en el pati, 
ho fa a través d’unes grans portes vidriades per accedir al nucli de comunicacions verticals.

Planta primera
Aquesta planta està conformada per apartaments de 35 m2 amb cuina, menjador-sala d’estar, 
un lavabo i una habitació doble. Els apartaments de l’ala d’Orient consisteixen en una repeti-
ció d’apartaments tipus que comuniquen en un mateix passadís. Els de l’ala d’Occident estan 
adaptats segons la forma i les mides de les sales en les que es troben, amb vistes al claustre i 
al pati, respectivament.
El cos central continua funcionant de comunicador entre plantes i entre claustre i pati, a 
través de les obertures i el triple espai.

Planta segona
En aquesta planta si troben la resta d’apartaments. En el cos central, hi ha dos apartaments 
de 50 m2 amb una cuina, un menjador-sala d’estar, un labavo i dues habitacions dobles. A 
l’ala d’Occident, hi ha apartaments tipus de 20 m2 amb un lavabo i una habitació doble. Tots 
ells donen a un mateix passadís. 

Aules polivalents i església 
Les aules polivalents ocupen l’espai de l’edifici del segle XX enderrocat. No obstant, s’assenten 
en d’una manera molt diferent. 
Són dos cossos tancats que deixen un porxo enmig, units a través d’una coberta continua a 
dues aigües invertida. Aquesta coberta s’extén, formant dos plecs més, per cobrir l’aula més 
gran, situada en el costat nord i que tanca un pati enfront de l’àpside de l’església.
El vianant, que ve desd els jardins frontals, pot creuar el porxo i descobreix amb sorpresa 
aquest pati, presidit per l’àpside. Creuant el pati i seguint el cami vorejant l’esgésia, arriba a la 
plaça frontal del temple.  
Des de l’interior de l’edifici, aquest nou pati s’encadena amb dos existents: el claustre i el pati 
a sud. 

Aules polivalents

Lavabos

Cuines

Sala personal

Sala Instal·lacions

Apartaments

Àrea d’estar, bar i menjador

Claustre i patis

Distribució del programa

1.- Sala d’instal·lacions 
2.- Bugaderia
3.- Cuina 
4.- Lavabos 
5.- Nucli d’accessos vertical
6.- Nucli secundari
7.- Pati a sud
8.- Camí peatonal d’accés al monestir
9.- Aparcament adaptat i urgències
10.- Entrada principal

11.- Salons hotel 
12.- Claustre
13.- Menjador 
14.- Església
15.- Entrada porxo aules polivalents
16.- Aules polivalents
17.- Pati
18.- Camí que uneix el pati i la plaça frontal d’accés a l’església 
19.- Plaça frontal església - Balcó al paissatge
20.- Terrassa frontal

21.- Apartaments de 35 m2: Habitació doble, cuina, sala d’estar - menjador i lavabo 22.- Habitacions dobles de 20 m2 amb lavabo
23. Apartaments de 55 m2: dos dormitoris dobles, cuina, sala d’estar - menjador i 
lavabo
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