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el riu, actualment travessa vic creant una separació entre el casc antic i vic sud.
les actuacions puntuals de superació i baixada del riu s'han articulat de tal manera que
han accentuat les discontinuïtats físiques i topogràfiques amb grans murs i desnivells
la intervenció busca entendre el riu com a element articulador, que annexiona els
barris, afavorint la permeabilitat física i el gaudi de les lleres.
alhora es busca recuperar les sinergies que es produïen antany quan les adoberies eren
actives, i edifici, estructura urbana i infraestructura natural es retroalimentaven.

*prioritat invertida

l'anella de circulació que envolta el casc antic, és el vial principal des del que neixen els vials
d'entrada i sortida a la ciutat, el que genera un volum important de trànsit.
la particular situació del tram que passa enfront les adoberies, de dimensions inferiors a la resta i
tancat pel tros de muralla que ha perdurat, genera una situació de trencament de la fluïda trama
de carrerons que venen del casc antic.
la proposta desplaçar aquesta part de l'anella cap als nous vials de la zona sud i est, de
proporcions més òptimes, ensorrant la muralla dinàmica que és avui l'avinguda de Montcada.

*extensió trama antiga: carrerons i places

les adoberies, malgrat trobar-se en el límit extern de les muralles, responen a la tipologia urbana
del cas antic, de llums i carrers estrets.
per tal de fer extensiu el teixit urbà més enllà de l'aparença, es busca continuar la trama de
carrerons i places que configuren el casc antic.
es manté el carrer de les adoberies, punt de connexió de la zona est amb el cas antic, com a
carrer principal d'accés al centre de recerca, i es crea un plaça central que articula els accessos i
fa extensiva configuració de casc antic.

*activació zona sud

les adoberies es troben en la frontissa ente una trama molt consolidada i tota una zona de nova
configuració afectada per diversos problemes urbans, geogràfic i socials.
s'entén les adoberies com una oportunitat de generar un element dinamitzador, que aporti nous
fluxes que reactivin el barri en si, i el front sud-est per extensió.

discontinüitats físiques

vista de la llera del riu, les adoberies i la zona sud, des del pont de queralt vista de l'Avinguda Montcada en l'encontre amb el carrer de les adoberies, franquejant per la muralla vista de la plaça de clariana del casc antic, exemple tipològic de trama antiga vista de  zona sud des de les adoberies, amb les noves promocions, edifiis pre-industrials abandonats i el parc

muralla dinàmicamuralla fisica paviment de llambordes característic del casc anticteixit de carreró i plaça nous creixements no consolidats centre d'art contemporani edificis preindustrials abandonats


