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*gra ciutat: trama antiga vs nous creixements

la ciutat de Vic té una estructura molt marcada pel creixement històric.
neix entorn a la catedral, el castell de montcada i el mercadal, colmant la zona dins de muralles, el casc antic.
les vies radials de sortida del casc antic són els següents focus de consolidació urbana.
posteriorment seran els espais entre els eixos radials que s'aniran ocupant.
no obstant  la situació particular del sector est i sud, interrompudes per les restes de muralla, el riu Mèder, i
l'anella de circulació han produït un creixement molt tardà i poc consolidat, agreujat per la conjuntura
econòmicai la falta d'activitat.

*sistema d'espais verds *sistema d'equipaments culturals *sistema mobilitat
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el riu és l'espai natural de major dimensió dins de vic, no obstant la canalització a la que s'ha sotmès tota la
zona urbana exeptuant el front de les adoberies, ha produït un cert empobriment i desnaturalització del riu i la
llera.
alhora s'ha desvinculat profundament l'activitat i la relació amb la ciutat, esdevenint una fractura.
la relació directa amb el riu es produeix de forma molt puntual i poc fluïda.

el casc antic compte amb un ampli patrimoni històric on s'ha establert gran part de l'oferta cultural de vic.
aquesta concentració ha afavorit positivament la revitalització del centre, però a l'hora ha generat certes
desigualtats, principalment a la zona sud-est, que ha perpetuat la falta de cohesió endèmica d'aquesta zona.

el sistema de mobilitat s'estructura entorn de l'anell de la muralla, des d'on neixen radialment les principals vies
d'accés i sortida de la ciutat.
s'han produït obres d'eixamplament de vial al llarg de tota l'anella que ha afavorit la creació d'una zona
peatonal àmplia, exceptuant el tram est on es troben les adoberies al trobar-se encaixat per la muralla.
aquest fet ha deixat un carrer estret amb una afluència intensa de trànsit i un espai quasi impracticable per als
peatons, actuant com una muralla dinàmica que talla el flux peatonal.
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