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MOBILITAT
Actualment la ciutat de Vic conta amb una xarxa anomenada de prioritat invertida; carrers de caire peatonal on la circulació de cotxes és 
possible però sempre en segon terme, dotant al peató de major protagonisme.
Les principals vies rodades es vertebren a paritr de l'anella que crea la muralla i a partir de la qual neixenradialment les vies principals 
d'accès a la ciutat.
Al voltat de tota aquesta anella, en els darrers anys s'han efectuat obres d'enxamplament d'aquesta via per tal de crear una zona peatonal 
amplia, en canvi, en la zona de les adoberies no ha estat possible pel propi fet de l'emplaçament d'aquestes i la proximitat de la muralla.

EQUIPAMENTS
Com es pot apreciar, el centre conta amb varietat i quantitat d'oferta pel que fa a equipaments públics però no és així en els nous barris 
que han anat creixent en els últims anys. 
Es pot arribar a intuir un cert corredor cultural, d'on les adoberies poden arribar a formar part, i alhora, alimentar la mancança existent 
en els nous creixements creant un nou pol d'activitat.

SISTEMA DE PLACES I CARRERS
El centre històric de vic es caracteritza per suportar una estructura de carrerons petits acompanyats de places intermitentment. 
Compta amb un gran números d’espais de diferent entitat que es reparteixen per tot el recinte d’antiga muralla i que dota a la ciutat d’un 
caire especial i medieval.

ESPAIS VERDS
El riu Mèder és la marjor àrea verda de la qual disposa la ciutat. Darrerament s'ha produit la seva canalització i ha provocat un cert empo-
briment d'aquest mateix així com de la flora i fauna que s'hi podia trobar. 
Tampoc s'han aprofitat les obres i les diverses actuacions per fer-lo formar part de la ciutat, ans al contrari, ha suposat una fractura a la 
ciutat i una clara divisió entre el sud i el nord de la ciutat. 
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