
el 1146 es té constància del 1r document que parla de "les
Clotes", partida de terreny on s'adoven les pells, i es menta
l'existència de calciners.
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*cronologia història urbana de la pell a vic

*història recent barri de les adoberies

· el barri de les Adoberies es troba a finals del s.XX i principis del s.XXI  sumit en un procés profund de
degradació fruit del desplaçament de l'activitat a zones adaptades al nous requeriments del sector.
· el barri es manté en el  limbe i no és fins als anys 80 que es desenvolupa el primer pla específic.
· malgrat el pla del 80, la inacció continua, pel que el 2001 es redacta un nou pla general .
· destaca la incorporació d'un nou vial que busca connectar el casc antic amb els nous barris
emergents a la zona est. Aquesta intervenció implica l'enderrocament de la segona fila d'adoberies .

1981 - 2001 2007 2012

el treball de la pell resulta clau en la història de la configuració econòmica i urbana de vic.
a la ribera del Mèder, entre el pont de queralt i les muralles de Pere III es on s'instal·len al llarg dels segles els adobers.

ordenacions municipals prohibeixen les operacions d'adob  dins
del recinte urbà del casc anitc.
com a resultat es produex la consolidació de la indústria
adobera en la seva àrea tradicional d'implantació (fora muralles)
que culminarà amb la creació dels c/ dels Aluders i el de les
Adoberies.

la ribera del riu Mèder es consolida com a referent i motor de la
indústria pellaire.
1733 es construeix la primera adoberia comunal .
1770 s'amplia i es compren dues cases adjuntes al c/ adoberies
1779 es crea la presa i el canal de'n Saborit
1781 s'adquireix l'adoberia més pròxima al pont de Queral per
a ser llogada pel gremi dels adobers.

1828 es té constància de 24 fàbriques adoberes, totes al barri
de les adoberies.
les guerres de principi de segle i la inadaptació a les
innovacions tecnològiques  comencen a generar una crisi en el
sector, tancat en problemes gremials i burocràtics.
1875 l'arribada del ferrocarril  dóna un nou impuls al sector, es
produeix una renovació tecnològica i empresarial  que
començarà a desplaçar l'activitat fora  de la zona tradicional.

1928 trobem 19 fàbriques
les noves fàbriques s'ubiquen totes a zones perifèriques, en
espais més adequats a les noves infraestructures de treball.
1950 s'abandona l'activitat adobera en la implantació  original.
el conjunt entra en un procés  d'abandonament  i degradació.
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Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic 2001

· el planejament aprovat genera una forta corrent contrària a l'enderroc
amb l'aparició de diversos moviments socials i la plataforma “salvem
les adoberies”, que porten el cas a la generalitat per estudiar el seu
valor patrimonial.
cohetàniament es comença a posar en marxa el pla, amb l'enderroc
precipitat i poc clar de les edificacions del barri contígües a les
adoberies.

· el 2007 el barri de les adoberies és declarat Bé Culturat d'Interès
Etnològic, BCIN, anul·lant  el planejament vigent.
·conseqüentment s'evita la demolició del conjunt i s'obliga a la seva
conservació.

· la declaració del barri de les adoberies com a BCIN obliga a la
modificació puntual del pla general. el pla definitiu es redacta el 2010
i planteja l'ordenació del sector indicant la conservació de l'edificació
existent, que s'ha de rehabilitar i adequar-ne l'ús.
· es crea una nova ordenació que planteja habitatges de nova
construció a la part demolida el 2001. no queda clar l´ús i la califació
de l'espai que resta entre les adoberies i l'atlàntida.

modificació puntual del PGM de vic-sector de les adoberies 2007-2010
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