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La comarca d'Osona està situada a l’extrem nord-est de la depressió central Catalana, totalment envoltada de muntanyes. La majoria de 
serveis estan ubicats a la seva capital Vic, com per exemple l’Universitat.
Es caracteritza per la seva explotació porcina. Així doncs, la ramaderia i l’agricultura són una de les fonts més importants de riquesa de la 
comarca, tot i que també disposa d’un divers entramat industrial, amb sectors tradicionals com la pelleteria i altres industries com la agroali-
mentària.
L’accés al Monestir de Sant Tomàs de Riudeperes es situa als punts kilométrics 3 i 4 de la carretera nacional 141D de Vic a Vilanova de Sau.

Com en altres zones de Catalunya, dins l’àmbit comarcal d’Osona hi ha una nombre important de monestirs i convents, juntament amb el seu entorn. Moltes 
d’aquestes edificacions tenen un gran valor patrimonial, però es troben en desús i requereixen una obra de rehabilitació per recuperar-les.
El monestir de Sant Tomàs de Riudeperes es troba dins d’aquesta àrea, junt a la ciutat de Calldetenes i a 4 km de Vic.
Actualment pertany a la Fundació Sant Tomàs, una entitat sense ànim de lucre que col·labora amb administracions i institucions públiques i privades per millorar la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a la comarca d’Osona. Aquesta associació fou fundada l’any 1968 i en aquests 
moments compten gairebé amb 2.000 socis protectors, atenen a prop de 1.200 persones, i entre la plantilla de 532 treballadors, 196 tenen algun tipus de discapacitat. 
Reben el nom de l’antic monestir on es van establir l’any 1974.
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