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HISTÒRIA

Fases del creixament del Monestir de Sant Tomàs de Riudeperes

5

Primera referència a una capella dedicada a Sant 
Tomàs, anomenada Sant Tomàs de Puigoriol

1040 

2015

Construcció de l’Església Romànica. 
Els senyors de Riudeperes, Berenguer Amalric i el 
seu germà Ricard, bisbe de Vic, refan l’església de 
Sant Tomàs i confirmen la vida canonical sota la 
regla se Sant Agustí. Els senyors de Riudeperes 
tenen el privilegi de batejar-se i enterrar-se en el 
monestir.
L’orientació de l’església era de est a oest. A la 
part de ponent estava situada la porta d’accés 
amb un porxo on es van enterrar diversos protec-
tors de Riudeperes. 

1040  

1095  

Es produeix l’ampliació parcial de la futura 
esglésía: atri i altars laterals sostinguts per nervadu-
res de pedra i claus de volta.

1357 

Cau en decadència arrivant a trovar-se en runes 1411

Ampliació del conjunt.
Jaume Cassador, bisbe de Barcelona, obté del 
papa Pius IV la secularització de la Canònica i 
funda un col·legi de frares menors franciscans.

1560

El mestre Guillem Vaxeres construeix el cor, les 
capelles, la cisterna i altres dependències.
A més, es construeix la porta gran o porteria i s’aixe-
ca la tàpia o mur que tanca l’hort del monestir, 
situat a l’Orient. L’obra la costeja Jaume Cassador i 
l’edifici queda de la següent manera:
- Dos pisos alts que rodegen el claustre, amb la 
sagristia, la cuina, el deprofundis i el refectori.
- Sobre el refectori, un pis amb els dormitoris i un 
altre amb les golfes.
- Biblioteca antiga al primer pis de l’ala occidental 
del claustre. La destrueixen els napoleònics.

1561 

Restauració del temple i la sagristia del pare Bayli-
na. Les obres eren bàsicament sobre la reparació 
de les capilles. En aquests anys segurament es va 
pintar tota l’església. També es van obrir portes per 
accedir a la sacristia des del claustre i desde el 
transepte de l’església i es van tancar algunes 
obertures.
El segon pis de la galeria del claustre es va tapiar 
amb obra de fàbrica per protegir les dependèn-
cies del fred i l’aire. Es va restaurar la cuina i el 
refractori.

1808 

Arribada dels Pares Camils.
Durant l’epoca dels Pares Camils, que tingueren 
estudis de teologia i filosofia en el monestir, es van 
fer obres d’ampliació de l’edifici.
Es va reconstruir l’ala sud-oest del pati del migdia 
amb una gal·leria porticada en planta baixa i un 
pis superior d’habitacions amb finestres amb forma 
d’arc.
Es va fer una redistribució de les dependències en 
el costat sud del clauste i es va fer una ampliació 
del cos que s’adosava per la capçalera de l’àb-
side on es va situar la vaqueria, la cuadra i altres 
habitacions. Els pisos superiors es  van habilitar com 
a dormitoris.

1901 

La Fundació privada de pares i alumnes de 
disminució psíquica, “Agrupació Prosubnormals 
comarca d’Osona” va comprar als pares Camils 
l’edifici i tota la finca per destinar-la al col·legi.
Pocs anys despres es van iniciar obres a l’interior per 
adaptar-lo al nou ús. 
Més endevant, al 1980, dins la finca es va aixecar 
un edifici de nova planta on es van situar els tallers 
ocupacionals. Al costat dels tallers, el departament 
de Benestar social de la Generalitat de Catalunya 
va construir una residència de disminuits i actualm-
ment la gestiona.

1968 

5-REFECTOR

7-SAGRISTIA

6-CUINA

8-PATI OBERT

9-FAÇANA PRINCIPAL

1-ESGLÈSIA

2-CORAL

3-CLAUSTRE

4-DE PROFUNDIS
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