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Primera notícia documental de l’existència d’una església 
dedicada a Sant Tomàs de Riudeperes.

El lloc de Riudeperes era propietat del noble Berenguer Al-
meric, germà del canonge de Vic, Ricard.

És documentada l’existència d’una comunitat canonical or-
ganitzada.

En el mateix moment en què es produïa la reforma regular a 
la canònica vigatana, es va fundar una canònica agustinia-
na a l’església de Sant Tomàs de Riudeperes. Aquesta es va 
annexar a la canònica de Santa Maria de Lledó, al Bisbat de 
Girona. Segurament es va pendre aquesta  decisió per tal 
d’assegurar la continuïtat de la vida canonical a causa de 
la no acceptació de la vida regular a Vic. El 4 de novembre 
es consagra la nova església, amb el bisbe Berenguer Suni-
fred. 

L’església, en aquest moment fundacional, presentava una 
planta de creu llatina, d’una nau amb transsepte i tres absis 
semicirculars, un de principal al centre i dues absidioles que 
s’obrien als braços del transsepte. La nau era coberta per 
una volta de canó i el transsepte es cobria amb una cúpula 
que recolza sobre trombes. L’església era orientada d’est a 
oest. L’altar major era dedicat a Sant Tomàs. A la banda de 
ponent hi havia la porta d’accés, amb un porxo on es van 
fer enterrar diversos protectors de Riudeperes. El claustre i les 
dependències monacals es trobaven adossats a la banda 
de migdia.

L’estat del convent era deplorable i algunes parts amenaça-
ven ruïna. L’estat del monestir es va agreujar fins al punt de 
trobar-se postratum et dirutum, especialment el claustre.

L’església va ser restaurada de forma superficial, la resta del 
monestir es trobava ruïnós.

Entrada de la família Caçador amb règim de la prepositura.

El bisbe de Barcelona Jaume Caçador i el seu nebot Guillem 
van transformar l’antiga canònica en un convent de francis-
cans i hi van impulsar importants reformes.

El bisbe Guillem Cassador va costejar el cor, les capelles i 
altres dependències tan necessàries con la cisterna.

De mans del mestre d’obres Guilem Vaxeres es van dur a 
terme les diferents millores a Sant Tomàs: a l’església es van 
substituir les absidioles per capelles de planta quadrangu-
lar, es van construir les capelles laterals, que es van decorar 
amb retaules pintats. La nau es va ampliar cap a ponent i 
s’hi va fer el cor i la capella, amb pintures de la Flagel·lació. 
S’hi va fer una porta nova i es va bastir el nou claustre, tots 
dos elements amb línies renaixentistes. Aquest claustre era 
de dos pisos, de planta irregular i amb la cisterna subterrà-
nia. També es va començar la construcció de l’ala est, que 
és la zona on es troben les peces més valuoses del convent: 
el refetor, el de profundis, la sagristia, la cuina i els rebosts. 
Aquesta ala tenia a sobre un pis, en el qual hi havia les cel·les 
destinades als pares franciscans, i unes golfes.

Els framenors passen a residir a Sant Tomàs de Riudeperes 
sota la protecció del bisbe Jaume Caçador. A més, s’hi va 
fundar un col·legi amb els mateixos frares agustinians.

Es va construir la porta principal del col·legi i, a continua-
ció, es va fer l’hostatgeria, amb diverses dependències per 
albergar seglars i visitants. A més d’habitacions, aquesta 
comptava amb una cuina, la cavallerissa, l’abeurador i un 
espai comú.

Es va construir el mur perimètric que tanca l’hort, obra del 
mestre Antoni Bonet. En aquests anys també es va fer la bar-
beria el rentador, les reixes de ferro, un estany per regar l’hort 
i la infermeria.

Guerra dels Segadors. El convent va patir l’ostatge de tro-
pes, tant franceses com castellanes.

Guerra del Francès. El col·legi de Sant Tomàs va servir de 
presó. L‘església va ser profanada, tot fent pensant que en 
aquesta època van ser destruïts l’altar major i els altars de les 
capelles.

La retirada dels francesos va produir els treballs de reparació 
de l’església. Les obres les va dur a terme l’arquitecte Moretó 
i Codina. A continuació, els treballs es van estendre a la resta 
del col·legi i al claustre.

Trienni Liberal. La comunitat va ser suprimida. A l’edifici s’hi 
van establir funcionaris de l’Estat.

1823 - 1835La comunitat pot tornar a Sant Tomàs de Riudeperes.

1862 Exclaustració. En aquest moment la comunitat de Riudepe-
res van ser traslladats a Barcelona per ordre del govern re-
gional.

Antonio Cortés adquireix el convent amb un títol de venda 
perpètua.

Per mitjà d’una permuta amb el reveren Balart, el col·legi 
passa a mans del reverend Rafael Granada. Aquest li llega 
al seu hereu universal, Fray Jerónimo Aguillo.

Els religiosos camils es traslladen des de València al convent 
de Sant Tomàs.

D’aquest any es conserva l’aixecament de les plantes de 
l’edifici i de l’entorn, tal com era i com funcionava quan hi 
van anar a viure els camils. Gràcies als plànols sabem que la 
part sud-oest del convent, oberta al pati de migdia, estava 
en ruïnes.

Els pares camils van fer obres d’ampliació de l’edifici. Miquel 
Pallàs en va fer el projecte i va dirigir-ne els treballs. Es va 
reconstruir l’ala del costat sud-oest del pati de migdia, amb 
una galeria porticada a planta baixa. ES va fer una distribu-
ció de les dependències del costat sud del claustre i es va 
ampliar el cos que s’adossa per la capçalera de l’absis. Els 
pisos superiors van ser habilitat com a dormitoris. També va 
ser restaurada l’església. Segurament per prudència els tre-
balls van ser interromputs i la capella va quedar tal com la 
veiem avui, força malmesa.

La fundació privada de pares d’alumnes disminuïts psíquics 
Agrupació Prosubnormals Comarca d’Osona va comprar als 
pares camils l’edifici i tota la finca per tal de destinar-los a 
l’escola.

S’hi van fer obres de reforma a l’interior per adaptar-lo al 
nou ús segons el projecte de l’arquitecte Manuel Anglada i 
Bayés.
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