
04 Programació Plataforma de barri

El centre de Vic compte amb nombrosos

equipaments histórico-culturals de gran valor

patrimonial. No obstant, aquest fet a provocat

una concentració de l'activitat cultural,

obviant les mancances de la resta de la

ciutat.

Es proposa un equipament que treballarà

sobre l'estudi del territori, corregint i

solucionant problemàtiques vinculades

(purins, aqüifers contaminats, immigració) a

través de la interacció amb els ciutadants.

D'aquest manera, la reconversió d'aquests

problemes en oportunitats de millora,

regenera una forta idea d'identitat

sobre el lloc.

05 Connectivitat de l'espai públic Continuïtat de la trama antiga

El barri de les adoberies és un dels primers

assentaments industrials que hi va haver

fora de la ciutat emmurallada, per tant, és

un barri molt proper al centre històric, amb

una trama de carrers antics que conformen

el barri (carrer de les Adoberies, el

carrerdels Aluders i el passatge dels

Aluders).

S’ha d'enllaçar de nou el barri de les

adoberies amb la trama antiga de ciutat,

extenent el gra de carrers i places fins als

límits del riu.

06 Direccionar l'aigua Transversalitat del riu

No es pot oblidar l’estructuració del barri de

les Adoberies amb la nova trama urbana que

està sorgint a l’altra banda del riu. Per això

caldrà replantejar-se el pont peatonal

existent, buscant una solució menys

agressiva en la trama urbana i mesurada en

relació al paisatge i la riba del riu.

El riu Mèder és un dels elements

estructuradors de la ciutat, el nou parc fluvial

que s’ha anat construint al llarg del seu

recorregut l’han convertit en una zona de

referència i d’activitat.

El barri de les Adoberies és un dels

protagonistes excepcionals en aquest parc

fluvial. La proximitat al centre històric, el riu,

la qualitat arquitectònica del barri i el nou

context de futur, li confereixen una posició

privilegiada que esdevindrà un nou centre de

referència de la ciutat de Vic.

07 Traçat mobilitat Prioritat invertida

La rambla del Bisbat i la rambla dels

Montcada han reduït a la meitat la seva força

estructuradora del trànsit a la ciutat. Ens

trobem en un període d’integració amb el

centre històric. Les muralles no separen

físicament tant com dues vies de circulació

intensa, i ara, reclamen el paper

d'articuladors urbans.

Es tracta de posar en valor una extensió de

terreny compresa entre el traçat de les

muralles i el riu. I les muralles, que en el seu

dia van separar, ara podrien articular tota la

zona amb el Centre Històric.

Les actuals rambles del Bisbat i dels

Montcada, així com els carrers de les

Adoberies i dels Aluders, passarien a ser

considerats vials de trànsit restringit d’ús

intern del barri i per emergències.
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