
XII Origens

Els orígens del barri de les Adoberies es remunten al s. XII quan

es forma el primer barri fora muralles. És el barri Santa Eulàlia,

situat davant del portal del mateix nom. Molt a prop d’aquest

barri, més al sud, tocant el Mèder, trobem “les Clotes” on

s’instal·laren els calciners i pellaires.

Aquests terrenys es convertiren en l’embrió del barri de les

adoberies i de la indústria pellaire de Vic. Probablement, els

primers calciners i adoberies eren molt rudimentaris, cabanyes o

petits coberts, on part de les instal·lacions estaven a l’aire lliure

en forma de clots, basses o dipòsits excavats a la mateixa vora

de riu.

XIV - XVII Perfilat del barri de les adoberies

Durant la transició de l’edat mitjana a l’època moderna, la

indústria pellaire de Vic es consolida a la ribera del riu Mèder.

L’època moderna serà una etapa de gran esplendor per a la

indústria de la pell.

L’any 1655, s’enderroquen els ravals, entre ells el barri de Santa

Eulàlia i el de les Clotes, provocant la destrucció de molts

edificis i la remodelació d’alguns carrers.

La represa de la vitalitat ciutadana, revifada després de la

guerra, tornà a reconstruir els ravals i, en situar a una certa

distància de les muralles els solars per a l’edificació de

convents, quedaren dibuixades les rambles. Així, cap al 1656,

es comença a perfilar el que serà l’actual barri de les Adoberies.

XVIII Consolidació de la indústria pellaire

Al s. XVIII la ribera del Mèder s’havia consolidat com a referent i

motor de la indústria pellaire. La construcció d’una adoberia

comunal a la població, demostra la gran activitat pellaire que es

desenvolupa en aquest barri.

L’any 1828, Vic disposava de 24 fàbriques destinades a l’adob

de la pell, totes elles concentrades al barri de les adoberies.

L’aiguat del mes d’octubre de 1863 que va aterrar molts edificis,

els quals es van reconstruir utilitzant fàbriques de peces de

ceràmica cuita (maons i rajoles) i, moltes vegades, aprofitant

l’avinentesa per realitzar la seva ampliació per aconseguir unes

instal·lacions més modernes.

L’arribada del ferrocarril l’any 1875, donà un gran impuls a

l’economia vigatana, que suposà la renovació empresarial i

tecnològica.

XX Revolució tecnológica

Durant el segle XX el barri va evolucionar per motius higiènics,

de mobilitat i d’organització empresarial, amb tendència a

eliminar l’ús d’habitatge a favor de l’ús industrial més racional.

Respecte als edificis de segona linea, degut a la seva situació

en desavantatge per accedir a l’aigua i a la riba del riu, van

quedar en inferioritat de condicions a l’hora de realitzar les

primeres“modernitzacions” i, fins a l’aparició de l’energia

elèctrica, no es deurien tornar a implantar de forma efectiva.

Per això són aquests edificis els que han tingut més

transformacions durant la segona meitat del segle XX i ara

presenten una estructuració funcional i formal més “barrejada”

però amb una estructura portant més actualitzada i segura.

Actualment Bé cultural d'interés nacional

El barri de les Adoberies, tot i ser un dels barris més

emblemàtics de la ciutat i malgrat la seva importància històrica,

es troba en un procés de degradació molt important, que es fa

present en tot el seu conjunt.

Les adoberies històriques es troben en un procés de

degradació, moltes d’elles sense ús, fet que ha provocat el

deteriorament de les façanes, dels interiors, de les cobertes... i

demanen urgentment una rehabilitació del conjunt arquitectònic,

per aquest motiu ha estat declarat Bé Cultural d'Interés

Nacional (BCIN).

s. XII

Pedra de riu.

s. XIV

Mur de tapial.

s. XVI

Maó laja.

s. XVIII (1900)

Maó modern.

NIVELL FREÀTIC (-9.20m)

COTA D'INNUNDABILITAT (-1.20m)
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D01 Creixement del barri de la adoberies     e. 1/500

D02 Secció longitudinal. Estat de conservació façanes     e. 1/200

D03 Secció transversal tipus. Estrats de creixement     e. 1/100


