
SANT TOMÀS DE RIUDEPERES

Per l’entorn del monestir es poden fer una gran varietat de rutes per caminar. Les més conegudes 
són: LA RUTA DELS MOLINS, que recorre el camí que voreja el torrent de Sant Martí on hi trobem 
antics molins que aprofitaven la força hidràulica del torrent; L’ERMITA DE SANT MARC, que s’enfila 
al turó de Sant Marc des d’on es pot gaudir de unes vistes pràcticament de 360º a la Plana de Vic 
(hi ha diverses rutes que porten fins a l’ermita); i L’AERODROM DE VILATORTA, que fa un repàs a 
diferents refugis i restes que configuraren l’antic aeròdrom de la guerra civil espanyola. Aquest espai 
té un gran valor cultural i històric per la comarca d’Osona.

Les dues rutes que passen directament el monestir de Sant Tomàs són: LA RUTA DEL ROMÀNIC i LA 
RUTA VERDAGUERIANA, com en dona fe el monolit dedicat a Verdaguer que hi ha situat davant de 
l’església.

RUTA VERDAGUERIANA 

La ruta Verdegueriana repassa per mitjà de un itinerari circular nombrosos indrets emblemàtics de la zona on el poeta nascut a Folgueroles, Jacint Verdaguer acostumava a frequentar i sovint li servien d’inspiració per 
als seus poemes. El recorregut està marcat per diversos monòlits amb escrits dels poemes de Verdaguer.

RUTA DEL ROMÀNIC 

La ruta del Romànic visita una per una les masies senyorials més importants del municipi. Al igual que la ruta dels Molins, es pot fer en dues direccions, o començant pel molí del Pujol o iniciant-la des del molí 
d’Alta-riba. 

Està documentat com a mínim des del 
segle XIV. La seva anomenada l’hi ha 
vingut donada per ser el lloc on Jacint 
Verdaguer hi va escriure la primera 
versió de L’Atlàntida entre 1867 i 1868, 
quan era seminarista de Vic.

CAN TONA     
1

Inicialment era una masoveria amb la 
típica estructura de les cases de pagès 
catalanes. Als segles XIX al XX se li van 
agregar tot un seguit de modificacions 
modernistes, com la torre amb merlets, 
o els colls de les bigues i un nou cos.

LA NOVÍSSIMA/VILLA PEPITA 
2

És un dels masos més antics del 
municipi. Els primers documents 
conservats de la família es remunten a 
1228. L’edifici, de planta quadrada, va 
ser construït el segle XII. Té una galeria 
a la façana de migdia i una capella. 

LA CALVARIA
3

Es tracta d’una casa senyorial edificada al 
lloc on hi havia un antic mas. L’edificació 
principal, així com les secundàries, van 
ser construïdes a finals del segle XIX. Dins 
de la finca i queden les restes de l’arren-
cada de les parets d’una antiga capella.

SANTA MARGARIDA/SANTA MARIA
4

Documentada per primera vegada el 
1050 l’església és d’una sola nau, de 
planta rectangular, construïda en dues 
etapes del romànic. Més endavant va 
patir múltiples ampliacions i afegits.

SANT MARTÍ DE RIUDEPERES
5

El nucli del poble de Folgueroles està 
format per cases del s.XVIII, l’església 
parroquial de Santa Maria i la casa 
Museu Verdaguer, on comença la ruta.

PLAÇA JACINT VERDAGUER
1

Edifici de l’any 1720 situat a 580m 
d’altitud. Ofereix una bonica vista pa-
noràmica a la Plana de Vic, els Pirineus 
i Cabrera.

SANTUARI DE LA DAMUNT
2

Ermita de finals del s.XIX dedicada al 
patró de Catalunya. Conté un sepulcre 
megalític amb orígens a l’edad de 
bronze (2.000 aC).         

SANT JORDI DE PUIGSESLLOSES
3

Espai al mig dels camps de conreu 
creuant la carretera C-25 on només 
hi sobresurt un Desmai. Aquest lloc 
va ser un important espai d’inspiració 
per Verdaguer.

FONT DEL DESMAI
4

Espai molt acollidor al costat de la riera 
de Folgueroles amb una font restaurada 
al 1961.

FONT DE LA RICARDERA
5
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RUTA DELS MOLINS FARINERS

Inaugurada el 1994, ha permès la recuperació d’un camí que voreja el torrent de Sant Martí i dels diferents elements hidràulics que abastien fa anys els molins que hi ha al llarg del seu recorregut. Es tracta d’un camí 
amb poc desnivell, amb ponts i passos que permeten observar al llarg de gairebé 3 km tot un seguit de canals i recs, basses, rescloses, fonts, “cadiretes” i molins; tots ells elements d’arquitectura hirdràulica que per-
metien aprofitar tot el cabal d’aigua del torrent.

És un dels molins més vells del 
municipi, tot i que no es coneix la 
data de la seva construcció. Els Pu-
jol el van adquirir del mas Geperut 
el segle XIII.

MOLÍ DEL PUJOL
1

Ric per les aigües de la mina que 
durant molts anys van abastir el poble, 
es perd en els orígens dels temps. La 
primera notícia que tenim de la casa, és 
de molt abans del segle XIII.

MOLÍ DE LA FRONTERA
2

No hi ha informació que faci referència 
explícita al molí de Rosanes d’abans 
de 1650, però se sap que al 1398 la 
família Rosanes ja estava instal·lada al 
terme de Sant Martí de Riudeperes.

MOLÍ DE ROSANES
3

S’hi arriba després de creuar l’eix 
transversal per sota el pont de les 
Viles. Per les traces de la resclosa la 
seva antiguitat es remunta al segle 
XI i la primera notícia documental 
que tenim és del 1236.

MOLÍ DE LA CALVARIA
4

Finalment, trobem elmolí del Nadal, la 
Font Vermella i el molí d’Alta-riba, del 
qual s’en coneixen poques coses. Data 
de com a mínim el segle XIII i ha estat 
reconstruït en més d’una ocasió per 
culpa de les riuades

MOLÍ D’ALTA-RIBA
5
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RECONVERSIÓ DE L’ANTIC MONESTIR A HOTEL ***

ALÇAT SUD ACTUAL
ALÇAT EST ACTUAL

ALÇAT NORD ACTUAL ALÇAT OEST ACTUAL

FAÇANA SUD

FAÇANA OEST

Monolit amb un poema de Jacint 
Verdaguer

FAÇANA NORD

Inscripció que marca la parada de la ruta 
Verdagueriana al monestir
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C-25

FOLGUEROLES

TAVERNOLES

ST. JULIÀ DE 
VILATORTA

CALLDETENES

VIC

Ermita de Sant Marc, al punt més alt 
del municipi.

L’àmbit del projecte es troba a tocar de la carretera C-25, sortint d’aquesta via, agafant la N-141 que va de Calldetenes a Folgueroles ens trobem el restaurant Can Jubany amb una estralla michelin i pocs metres despres trobem l’accés principal del monestir, que només és visible per l’oest des de la C-25 degut a la vegetació del recinte. Ens trobem en una zona 
tranquila amb la presència de masies històriques del municipi i on hi predominen els camps de conreu de blat i cereals. 


