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Abans de qualsevol intervenció, s’ha d’analitzar i realitzar un estidi de les condicions en què actualment es troba l’ediﬁci.
S’ha de realitzar un diagnosi de les parts constructives més importants de l’ediﬁci per decidir els criteris d’intervenció per poder dur a terme la rehabilitació.
COBERTA
La coberta de l’església i de l’ala nord- oest es troben en perfectes condicions.
Això no es pot dir amb la coberta de l’ala central i l’ala sud que degut a les condicions climàtològiques ( humitats, radiació del sol, i els agents biològics com termites que s’han menjat la fusta i han perdut secció) i la senzillesa constructiva, és necessària una intervensió de millora.
Es tracte d’una coberta de fusta sobre llates i teula àrab. Les bigues són troncs d’arbres poc treballats. Aquest tipus de construccions estan destinades a pallisses golfes o porxos, i per el nou ús en què anirà destinat no és l’adequada.
La coberta del claustre, també molt malmesa, se li va projectar poliuretà per evitar les les ﬁltracions d’aigua i no evitar el deteriorament progressiu. Aquesta solució ràpida i provisional no te cap criteri arquitectònic com podem apreciar a la fotograﬁa.
Així doncs degut a les condicions en què es troba i el tipus de construcció serà necessaria la substitució de la cobertes.
PLANTA COBERTA

COBERTA ALA CENTRAL
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COBERTA CLAUSTRE
SOLUCIÓ:
1-Es retiraran totes les cobertes malmeses i es substiuiran per noves.
Aquestes consistirant en una
coberta d’encavellada de fusta.

2-Les teules àrabs existens s’intenteran reutilitzar al
màxim ja que les teules velles
són més permeables i al mateix temps aconseguim que
l’esttètica de l’edﬁci

ENCAVELLADA

A
B
A-TEULA REUTILITZADA
B-TEULA NOVA

ALA SUD
L’ala sud de l’ediﬁci en general està en bones condicions. Encara que trobem la zona sud-oest on presenta algunes esquerdes, senyal que està patint un asentament diferencial.
Segurament això és degut a l’ascensor. Aquest construit durant l’època que l’associació de Sant Tomàs utilitzava el monestir com a escola el van instal·lar per millorar la seva accessibilitat.
L’estructura no està preparada per suportar el pes d’aquest.
FAÇANA PATI OEST
FAÇANA OEST
SECCIÓ
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SOLUCIÓ:
Es retirarà l’ascensor per
aconseguir altre cop l’estat de
càrregues inicial.
S’hauran de revisar els fonaments per si estan malmesos i
reforçar-los.
També reparar les esquerdes
ocasionades sellant les juntes.

ESTRUCTURA FORJAT CLAUSTRE
La part ,més malmesa de tot l’ediﬁci és el forjat del claustre. Aquest pels mateixos motius que la planta coberta ha anat petint un deteriorament al pas del temps ﬁns que algunes zones del frojat han cedit i presenta greus patologies. Això ha causat que sigui intransitable i que en
algunes zones s’ha hagut d’apuntalar.
PLANTA PRIMERA
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FORJAT CLAUSTE

FORJAT CLAUSTRE
SOLUCIÓ:
Es substuirà el forjat mantenit
les columnes i capitells existents.
El tipus de construcció serà
la mateixa imitant les voltes existents per no perdre
l’essència del claustre.
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Pels habitants de la comarca d’Osona el monestir és bastant desconegut encara que l’Associació de Sant Tomàs és molt famosa i molt respectada.
El monestir és una propietat privada, però la Generalitat recentment li ha otorgat una subvenció. Aquesta es tracte de l’1% de les obres de millora de l’eix transversal en
concepte de cultura.
Desde l’ajuntament de Calldetenes, municipi en el qual pertany, tot i sabent que és propietat privada, reclama l’obertura del monestir per poder ser visitat per tothom,
sobretot la part del claustre i de l’església.
En altres èpoques, desde l’ajuntament s’haguéssin plantejat l’expropiació del monestir ja que aquest està en estat d’abandonament i es un patrimoni digne de conservació.
Degut a la crisi això no és possible.
L’associació de Sant Tomàs, actualment propietari del monestir, és una fundació dedicada a la millora de qualitat de vida de persones amb discapacitat psíquica.
Aquesta, fundada en els seus origens per un grup de pares amb ﬁlls amb diferents discapacitats, s’ha convertit en una associació de referència. Aquesta ofereix diferents
serveis per ajudar a persones amb problemes mentals, com en la incerció laboral, tallers ocupacionals, residència, pisos tutelats..
Una de les activitats que no pot dur a terme degut a manca d’instal·lacions, és la hidroteràpia. Moltes vegades una discapacitat física es convedrteix en una discapacitat
física, i els exercicis dins l’aigua són molt indicats en aquests casos. Així doncs una piscina coberta seria de gran utilitat pel centre i podrien ampliar l’ajuda que ofereixen
a aquestes persones.
L’associació, encara que això requereix una gran inversió, la seva intenció és rehabilitar l’espai per donar-li un nou ús i treure’n un rendiment, i al mateix temps crear llocs
de treball per els seus usuaris.

Amb tot això l’objectiu principal del projecte és donar a conèixer el conjunt històric i convertir l’emplaçament en un punt de referència de turisme rural de la comarca d’Osona, oferint serveis oberts a tots els públic, aproﬁtant la seva bona comunicació i situació.
Per això s’obrirà les portes de la planta baixa i la zona del claustre de la planta primera perquè pugui ser visitat per tothom qui vulgui i pugui
conèixer l’història i l’arquictectura de l’ediﬁci i s’hi situarà un punt d’informació turístic.
S’ubicarà un restaurant que donarà servei a l’hotel situat a les plantes superiors però alhora tothom podrà disfrutar-lo.
També es creará una zona de piscines coberta. Es plantejarà un SPA obert a tot el públic però amb unes formes molt bàsiques perquè puguin
ser utilitzades per als usuaris del centre, com a activitats de rehabilitació i manteniment.
Amb els serveis que podrà oferir l’SPA no es preten ser un reclam i convertir-lo en un Hotel-Spa, però si que serà un servei més que oferirà
el nou monestir de Sant Tomàs de Riudeperes.
També hi haura una piscina descoberta.

Un altre dels objectius és donar llocs d’ocupació pels usuaris del centre, i així convertir-se en un centre de referència en quant a la integració
social de les persones amb discapacitat.
El monestir està situat de manera que queda una mica elevat respecte la plana de Vic i té punts on ofereix unes grans vistes dels Pirineus.

PLANTA EMPLAÇAMENT PROPOSTA
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PLANTA PRIMERA PROPOSTA
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El monestir està situat molt a prop de diferents rutes que es poden fer a peu o en bici. També es troba en direcció del Cabrarès i les Guilleries, on hi ha situat el Pantà de Sau. Així doncs, la zona exterior de l’ediﬁci es plantejaran zones ajardinades amb zones de picinic per convidar
tothom a fer un descans, amb una zona de parc infantil i una gran esplanada per realitzar diferents esports.

Amb la seva bona comunicació es preten convertir el monestir en un punt de referència

El monestir queda elevat respecte la plana de Vic i ofereix vistes als
Pirineus

PLANTA SEMISOTERRANI PROPOSTA
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PLANTA PRIMERA PROPOSTA

HOTEL

RESTAURNANT

ZONA DE PICNIC

SPA

PUNT INFORMACIÓ TURISTIC

APARCAMENT

ESPAIS D’INTERÈS CULTURAL

ESPAI ADAPTAT
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