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EVOLUCIÓ HISTÒRICA del Barri de les Adoberies

El barri de les Adoberies, situat al sud del centre històric de Vic, entre les muralles de 
Pere III i el riu Mèder, va simbolitzar un dels períodes més importants per a la capital de la 
comarca d’Osona, amb el creixement econòmic que simbolitzà la indústria de la pell. 

Les característiques d’aquest indret, amb un curs d’aigua moderat que permet fer les 
tasques de ribera, imprescindibles abans d’adobar les pells, el converteixen en un lloc òptim 
per a aquest tipus de feines. A partir del segle XII ja es disposa de documentació referent 
al treball de la pell en aquest indret, concretament un document que fa referència a la zona 
de “les Clotes”

Al segle XIV ja es té constància de l’elevada densitat de persones dedicades al treball de la 
pell a la zona, i almenys del segle XV ja daten les actuals denominacions dels carrers dels 
Aluders i de les Adoberies. 

Al segle XVIII  el gremi de blanquers, aluders i pergaminers decideix construir una adoberia 
comuna amb l'objectiu de facilitar la feina als mestres del gremi que no tenien adoberia prò-
pia. Aquesta adoberia encara existeix. L’Adoberia del Cap del Pont del Comú dels Blanquers 
es llogava durant un any amb contractes atorgats en subhasta pública.  

Sembla que en aquesta època el barri ja està configurat amb el carrer de les Adoberies, el 
carrer dels Aluders, el passatge del mateix nom, el carrer de Sant Francesc, el Prat d’en 
Galliners i la plaça antigament anomenada de les Vesses, on avui hi ha la seu del Gremi 
d’Adobadors de la Comarca d’Osona. En aquesta plaça, des d’antic i fins ben entrat el segle 
XX, els treballadors de la pell hi descarregaven i repartien els cuirs.

Les adoberies van ser abandonades a causa del procés de tecnificació que va patir el sector 
al llarg del segle XX i que desplaçà el sector adober a la perifèria de Vic, el barri, configu-
rat també per habitatges, va anar patint un procés continuat de despoblament i deixadesa. 

La mobilització social per la conservació de les adoberies. 

2002_modificació PGOU. Proposava l'enderroc de les antigues fàbriques de la part interior del 
carrer, per tal d'eixamplar el vial.

febrer 2007_Neix la Plataforma Salvem les Adoberies (Maulets). Denuncia la passivitat de 
l'admnistració en la gestió d'un espai simbòlic per la ciutat. Per altra banda, el retard en 
les actuacions de rehabilitació previstes en la modificació del PGOU del 2002 va ser vist per 
Salvem les Adoberies com a una estratègia per declarar les antigues adoberies en estat 
ruïnós.

abril 2007_ s'inicien enderrocs d'edificis en estat ruïnós.

2008_ Salvem les Adoberies presenta un Pla d'usos del barri, propostes provinents del Gremi 
d'adobers, Assamblea de Joves de Vic, agrupacions d'artistes.. Iclou espais per a entitats, al-
lotjament de les instal·lacions d'HVIC Arts Contemporànies, espais per la ciutadania.

febrer 2009_ Declaració de Bé d'Interès Nacional de caràcter etnològic.
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