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Les Adoberies neixen com a
contenidor del gremi de la pell a Vic.
Es té constància d'aquest
emplaçament des del s. XII.
Es tracta d'un conjunt pre-industrial
configurat tipològicament segons
l'esquema de funcionament de
l'activitat adobera i el gremi.
La construcció d'aquest conjunt està
associada a cicles de creixement i
decreixement propis de la
conjuntura econòmica i històrica.
Aquesta configuració cíclica dóna
com a resultat una construcció
formada per estrats i remuntes
oscil·lants.

El front que dóna al Riu és un retrat viu dels diferents estrats materials i funcionals que han  configurant el conjunt.
La revisió de diferents períodes de les adoberies mostren una arquitectura molt viva i cambiant.

L'especificitat de l'activitat que s'hi desenvolupava portava implícita una limitació de recursos . Aquest fet es traduïa en una
tranformació i reconstrucció periòdica, però també,  facilitava l'adaptació a les necessitats i canvis.
Aquesta condició de l'edifici com a contenidor estrictament funcional aporta una gran riquesa material i etnològica, testimonis
de tota una tradició adobera i gremial.
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soterrani

.espai conectat al rec d'aigua.

.es troben les tines, les clotes
i els calciners on es netejava
la pell.

plantes intermitges

.zona més estanca

.es duu a terme l'acabat i
emmagatzematge de la
pell.
.en alguns  casos també
s'establia la vivenda de
l'adober.

plantes superiors

.zona oberta a l'exterior

.es on s'extén i s'asseca la
pell.
.simples entramats de fusta
per optimitzar la circulació
de l'aire
.l'altura lliure (h) correspon
al format de les pells


