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A finals del segle XVI, comença a aparèixer una altra petita concentració de cases al voltant d’un hostal situat prop del camí reial 
de Girona, on anaven a comprar carn i pa molts vigatans per a evitar els tributs o drets de les mercaderies que es venien a la ciu-
tat. Aquesta petita agrupació de cases es convertiria en el nucli urbà de Calldetenes. La primera notícia de l’existència d’aquest 
nucli apareix el 1609, quan el bandoler Perot Rocaguinarda va assassinar a l’agent reial Francesc Torrent dels Prats, de Sant Julià 
de Vilatorta, als hostals de Calldetenes. Les primeres cases que hi va haver a Calldetenes eren situades, amb tota probabilitat, al 
Serrat. Segurament es tractava d’edificis aïllats, els coneguts hostals de Calldetenes. Els habitatges eren de planta baixa i parets 
de tàpia. La senzillesa de la construcció ha fet que no n’arribés cap amb la seva estructura original. Al llarg del segle XVII es van 
anar instal·lant més hostals construint cases, al llarg dels antics camins que menaven a Sant Julià de Vilatorta i al convent de 
Sant Tomàs, configurant la trama urbana del nucli de Calldetenes. El tipus de construcció bastida és força similar a tot el con-
junt: cases amb planta baixa i un o dos pisos amb teulades a dues aigües. La similitud de les cases i l’absència de grans casals 
indica l’existència d’una població amb un nivell econòmic molt similar, i sense grans diferències econòmiques. El segle XVIII es 
va donar un augment espectacular de la població, que va doblar-se. Aquest desenvolupament va fer que el bisbe de Vic decidís 
construir-hi una església, dependent de la de Sant Martí de Riudeperes. La nova església, dedicada pel bisbe a la Mare de Déu 
de la Mercè, es va inaugurar el 1778 i cent anys més tard s’erigia en parròquia independent, amb terme propi i separada de Sant 
Martí de Riudeperes, la qual, amb un terme més reduït, continuà supeditada a Sant Julià de Vilatorta.

Calldetenes deu el seu nom al record mantingut en la toponímia local de la possible existència d’una vil·la romana anomenada 
“de Tenes o de Tendes”, que tot i no haver-se localitzat mai, tot sembla indicar que devia trobar-se en les proximitats del mas 
Aragall. La documentació medieval fa referència en diverses ocasions al camí o Call de Tenes, que desprès acabaria de confi-
gurar el topònim. Aquest seria el nom amb el qual es coneixeria en nucli urbà del terme. L’altre topònim que presideix el terme 
és el de Riudeperes, aparegut a l’edat mitjana en referència al torrent de Sant Martí, que era conegut com Rivo petrarum o riu de 
pedres. L’aixecament de l’església de Sant Martí al costat del torrent, acabaria de configurar el nom de Sant Martí de Riudeperes, 
que donaria nom al municipi fins al XX, quan fou substituït per Calldetenes l’any 1962. 

Els orígens del terme cal interpretar-los a l’entorn de l’església de Sant Martí de Riudeperes, aixecada el 1050. Al voltant de 
l’església, aparegué un nucli de població que perduraria fins al segle XV. Malgrat tot, el tipus d’hàbitat que predominava al terme 
era fonamentalment dispers, format per un seguit de masies que es repartien les terres de conreu, i es lligaven cultural i identi-
tàriament a la parròquia de Sant Martí.

ORÍGEN DEL MUNICIPI

Almenys des del 1045 hi ha documentada una església dedicada a sant Tomàs. Cap a finals del s.XI la família dels Riudeperes
decideix fundar-hi un petit monestir canonical que estava format per l’església i un claustre.

Cap al 1560, després de anys de disputes entre la propietat i el bisbat de Vic i ja sota la propietat de la família Caçador, es va 
convertir en un convent franciscà i es van fer les primeres grans ampliacions. Es va ampliar l’església i es va construïr un nou 
claustre i l’ala principal de l’edifici actual. Pocs anys després es van construïr l’ala central i la posterior per donar cabuda a una 
escola. En aquesta època també es va construïr el mur perimetral que envolta el recinte per tal de protegir l’hort i la bassa.

A mitjans del s. XVIII, la comunitat de franciscans es va traslladar a Vic i al monestir hi va quedar únicament l’escola fins al 1808, 
quan va començar la Guerra del Francès (1808-1814) i les tropes napoleòniques van ocupar el convent de manera reiterada, 
destruint-lo en la seva major part. 
Abans d’acabar el conflicte, el 30 de març de 1813, es van començar les obres de reconstrucció del monestir. L’església va 
quedar acabada en pocs mesos i va ser millorada. Se li va donar més llum perquè no fos tant fosca i les capelles, que abans eren 
baixes, desiguals i només a un costat, es van fer més altes i a cada costat de la nau. A la sagristia s’hi van obrir noves portes i 
s’hi va construir un oratori on s’hi deia missa pels malalts i pels vells. A banda de l’església, també es va reconstruir el col·legi, 
les oficines, les cel·les, etc. També es va restaurar la cuina i el refectori, amb tots els seus mobles, i es va ampliar la biblioteca. 
Durant uns 20 anys el monestir va tornar a ser ocupat pels franciscans fins al 1845, que l’estat ven el convent i queda en desús 
fins a principis del s.XX, quan els Pares Camils es fan amb la propietat i s’hi instal·len .

Al 1908, s’inicien les reformes de tot el conjunt, que tornava a estar en estat pràcticament de ruina. A banda de reconstruïr les 
dependències i l’església, es va fer una ampliació a l’ala sud-est i es van construïr unes quadres al camí d’accés, aixií com tam-
bé les galeries amb finestrals de l’ala nord-oest. Al 1914 es van fer uns planols per deixar constància de les intervencions que 
s’hi van fer.

Al voltant de 1970 els pares camils van vendre l’edifici a l’associació de Sant Tomàs per a disminuïts psíquics. Des d’alesho-
res a l’entorn del convent s’hi van alçar diversos edificis, com el pavelló, el centre ocupacional i la residència per discapacitats 
profunds i el conjunt del convent es va utilitzar com a escola per als disminuits del centre, amb la qual cosa es van fer un seguit 
de reformes interiors per adaptar l’edifici a la nova escola.

Aproximadament des de l’any 2000 l’edifici principal està en desús degut al mal estat del conjunt, especialment les cobertes, 
que feien inviable continuar amb l’activitat educativa.

L’EDIFICI

L’Associació va ser fundada el desembre de 1966 per un grup de set famílies amb fills amb discapacitat, membres de la societat 
civil i representants d’ajuntaments de la comarca. L’any següent van iniciar l’activitat amb la posada en funcionament de l’escola 
l’Estel, amb tan sols 9 alumnes. 

Reben el nom de l’antic monestir on ens vas establir l’any 1974, quan van adquirir amb els fons recaptats mitjançant una campanya 
popular on hi van participar més de 1000 persones.

Des de llavors, s’ha arrelat a la comarca d’Osona i han anat ampliant el nombre de serveis fins aconseguir cobrir les necessitats 
de les persones amb discapacitat intel·lectual des de la primera infantesa fins a edats avançades. L’entitat gestiona en l’actualitat 
tres CDIAP, una escola d’educació especial, un centre ocupacional, un servei d’inserció laboral, tres centres especials de treball, 
un servei d’habitatge, un servei d’acolliment residencial per a persones amb necessitats d’atenció generalitzada, un club de lleure i 
esport i un servei de respir per a les famílies.

L’Associació Sant Tomàs, en el desenvolupament de la seva activitat, forma part d’un important nombre d’entitats compromeses 
amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Avui, compten amb més de 2000 socis i atenen a prop de 1450 persones. Entre la plantilla de 620 treballadors, 243 tenen algun 
tipus de discapacitat.

ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS 

Església parroquial, al centre del poble de Calldetenes

Al segle XIX, Calldetenes va restar força estancat, i no és fins al darrer quart del període que el municipi comença a estructurar-se 
i a prendre més pes la zona urbana que la rural. De fet, fins a la dècada de 1920, el poble no té local propi per a l’ajuntament i 
fins a la dècada de 1930 no es comencen a modernitzar les infrastructures. L’esclat de la guerra civil (1936-1939) va dividir força 
el poble, molt compromès amb la República, i va suposar una forta aturada al desenvolupament del municipi. A finals del període 
franquista i amb l’arribada de la democràcia es van començar a desenvolupar de nou les infrastructures, i a partir de la dècada de 
1990 el poble va experimentar un canvi important.

Parròquia de Sant Martí Camí d’accés a l’antic nucli de Riudeperes

Vista de l’accés des de llevant a 
principis del s.XX

Vista de la façana principal al 1912Vista des de la carretera a Folgueroles 
a principis del s.XX

Planol dibuixat al 1912 Planol dibuixat al 1926

Vista de la façana principal al 1973

Vista de la façana principal al 1926
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