
Està obert en PS i enfonsat uns 3,75m res-
pecte l’entrada en PB i aïllat per la rampa 
d’accés a l’ala nord-oest. Actualment pre-
senta un aspecte molt degradat i s’utilitza 
com a magatzem de material agrícola.

PATI OEST

Espai arbrat amb jocs infantils. Té una 
bona orientació a Sud-Oest i unes 
bones vistes sobre els camps. 

PARC INFANTIL

Està elevada uns 2,5 metres respecte a 
la cota d’entrada a l’edifici per perme-
tre regar tot l’entorn. Actualment està 
protegida per una tanca metàl·lica.

BASSA

Espai delimitat per els murs on 
hi ha un frontó i una petita pista 
de bàsquet.

FRONTÓ

Espai ampli i sense pràcticament desnivell 
ni vegetació, habilitat actualment com a 
camp de futbol.

CAMP DE FUTBOL

Espai on el servei de jardineria delTAC 
Osona (empresa relacionada amb l’as-
sociació Sant Tomàs) apilona material 
de compostatge.

COMPOSTATGE

Camí d’accés al recinte des de la 
carretera principal que porta a Folgue-
roles. El paviment està en bon estat i 
la delimiten una filera de plataners a 
banda i banda.

ACCÉS PRINCIPAL
Espai habilitat com a parc 
infantil situat sobre un petit 
bosc d’avets.

PARC INFANTIL
Residència de discapacitats amb problemes 
greus. L’edifici és de nova construcció i situat 
a l’extrem sud-est del recinte amb accés 
directe des de la carretera i aparcament privat.

CENTRE DE DISCAPACITATS PROFUNDS

Pavelló poliesportiu situat a l’extrem 
nord del recinte. 

PAVELLÓ

Part posterior de l’església. 
Actualment en un estat 
molt degradat i mig tapat 
per altres construccions. És 
un element a recuperar per 
el seu alt valor patrimonial.

ABSIS ESGLÉSIA

Restes de les antigues quadres. Actual-
ment només en queda la paret del mur, 
el paviment i dues pilones que marca-
ven l’entrada al recinte.

ANTIGUES QUADRES

L’espai de davant de l’església és un 
punt en el qual la vegetació i la falta de 
manteniment impedeixen les vistes cap 
als Pirineus i al Cabrarès.

ZONA NORD

Centre d’insersió laboral per persones 
amb discapacitats, transtorns mentals i 
amb risc d’exclusió social.

CENTRE OCUPACIONAL
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RECONVERSIÓ DE L’ANTIC MONESTIR A HOTEL ***

TIPOLOGIES D’ARBRES EXISTENTS

AVET (abies alba)

PLÀTAN DE CARRER (platanus x hispanica)

ROURE MARTINENC(quercus humilis)

ACÀCIA  (gleditsia triacanthos)

ALZINA  (quercus ilex ilex)

AMETLLER  (prunus amygdalus)

XIPRER  (cupressus sempervirens)

FIGUERA DE BENGALA  (ficus benghalensis)

De la família de les Rosàcies, pot arribar a una 
altura de 5 a 8m i un diàmetre de copa de 3m. 
És de fulla caduca i a té una flor blanca-rosada.

De la família de les Pinàcies, pot 
tenir una altura de entre 20 i 40m i 
un diàmetre de copa de fins a 16m. 

De la família de les Lleguminoses Cesalpinoi-
deas, pot arribar a una altura de 15 a 20m i un 
diàmetre de copa de 12m. És de fulla caduca. 
A la primavera les fulles agafen un to groguenc.

De la família de les Cupràcies, pot tenir 
una altura de entre 10 i 25m i un diàmetre 
de copa de 2-3m. 

De la família de les Fagàcies, pot arribar a una 
altura de 8 a 15m i un diàmetre de copa de 
10m. 

De la família de les Fagàcies, pot tenir una altura de 
entre 15 i 40m i un diàmetre de copa de 12 a 25m. És 
de fulla caduca i molt present en el territori.

De la família de les Moràcies, pot arribar a una 
altura de 30m i un diàmetre de copa de 20m. 
És una espècie poc comú a la zona.

De la família de les Platanàcies, pot arribar a una altura 
de 20 a 30m i un diàmetre de copa de 6 a 12m. És de 
fulla caduca i té un fruit de un color groguenc.
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La zona boscosa entre l’església i el pavelló és un espai amb molt potencial però que actualment està desapro-
fitat degut a les tanques vegetals que divideixen l’espai i també per el mur de pedra. La falta de manteniment 
també dificulta que aquesta zona tingui la importància que es mereix.

1

2 La part posterior de l’església, amb l’absis de l’església en estat pràcticament de ruines i mig tapat per altres 
edificacions ha suposat que sigui un espai pràcticament residual. Es planteja un nou espai que reforci l’impor-
tància de l’absis i la part potserior de l’església.

3 L’àmbit on hi ha el frontó és l’altre espai amb potencial que està desaprofitat, els murs alts fan que sigui un 
espai arraconat. Ofereix unes bones vistes a oest.

La voluntat de l’associació Sant Tomàs és plantejar un ús 
museístic en les dependències principals del monestir i 
compaginar-ho amb una explotació turística i residencial 
en les plantes superiors on poder allotjar turistes i fami-
liars dels discapacitats residents al centre d’internament 
de Sant Tomàs que vulguin estar a prop seu. A aquests 
requeriments de base, s’hi ha afegit un espai habilitat com 
a botiga per vendre productes confeccionats per el centre 
ocupacional i una zona esportiva amb piscina exterior, que 
puguin servir tan als discapacitats com als hostes de l’ho-
tel o fins i tot com a font de ingressos davant de possibles 
llogueters puntuals que vulguin fer ús de les instal·lacions.
Per altra banda, complementant l’ús hoteler, també es 
planteja la creació d’un espai multiús a la planta soterrani 
destinat a albergar presentacions per empreses, festes 
privades o comunions i convits de casament, aprofitant 
l’atractiu de l’entorn i especialment de l’església.     

Un dels punts històrics més importants de l’edifici i el seu entorn,  ha 
estat la presència dels horts, el projecte planteja recuperar-los com a 
taller del centre ocupacional i aprofitar-ne els recursos obtinguts per 
subministrar productes frescos i de qualitat als altres centres vinculats a 
l’associació Sant Tomàs: com la Tavella, que ven productes de Km 0, la 
Cuina de Sant Tomàs, que subministra menjars preparats o simplement 
per al restaurant del mateix hotel; paral·lelament, els productes també 
poden ser elaborats pel centre ocupacional i ser venuts a la botiga del 
monestir.
Per abastir d’aigua els horts, es preveu un sistema de recollida d’aigua 
pluvial de les cobertes del convent que pugui ser emmagatzemada a la 
bassa existent a la part més alta del recinte.


