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01 Morfologia urbana Creixement perifèric

Els orígens de la ciutat de Vic, es remunten a

l’època del ibers. El s. II els romans

construïren el Temple a la zona alta del turó,

són les primeres restes, que aprofità Guifré

el Pilós quan repoblà el territori el 875,

construint el castell i la catedral, a la zona

baixa del turó, molt proper al riu.

Aquests dos edificis són els que generaren

l’activitat i la ciutat creix entorn d’aquest dos

nuclis, sempre dins de les muralles i al llarg

dels camins "tentaculars".

Al llarg dels anys la ciutat s'ha anat

expandint en base a aquesta preexistència.

No obstant el creixement no ha estat

homogeni, resultant el front sud, i sud est de

la ciutat, zones degradades on s'han

assentat majoritariament les poblacions

immigrants.

S'ha d'entendre el potencial regenerador del

riu com la oportunitat per unir dues ciutats, i

consolidar una trama urbana més

equilibrada.

02 Espai lliure Connectors fluvials

La ciutat de Vic està situada en

l’encreuement dels rius Mèder i Gurri. Pel

que fa als espais lliures a escala de ciutat, la

situació immillorable del sector, el situa dins

el conjunt de parcs fluvials.

Aquest parcs connectors permeten inserir Vic

dins la xarxa de connectors de la comarca ,

interrelacionant el sòl rural i l’urbà.

Concretament el parc del Mèder, situat al bell

mig de la ciutat en contacte amb el centre

històric, i la resta del territori de la plana.

03 Infraestructura Anell vial

L’actual model viari respon a una lògica de

diferents anells concèntrics que relacionen i

intercomuniquen els diferents carrers que en

forma de radis o "dits" urbans connecten

amb la part més interior de la rambla que

limita el centre històric.

La proposta de nova ordenació passa per

modificar aquest model concèntric o radial,

per un model en xarxa jerarquitzada. Es

defineixen un conjunt d’avingudes en el

sentit nord sud i travesseres en els sentit

est-oest que distribueixi de forma

més capil·lar els trànsit interiors, i pugui

alliberar per la mobilitat tova, (amb

preferència per les bicicletes i els itineraris

peatonals), la xarxa de carrers que han

conformat els seus ravals històrics i la

principal base de la ciutat consolidada.
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00 Vic Dades urbanes

La ciutat de Vic, des dels seus orígens ha

estat fortament vinculada al territori que

l’envolta. Se situa al mig de la plana, en un

lloc de pas obligat entre Barcelona i França

(via romana) i amb comunicació a la Garrotxa

a través de les Guilleries (Strata Francisca),

que li conferien una situació de privilegi dins

d’aquesta xarxa de camins existents.

Altitud (m) 484

Superfície (km²) 30,92

Població (hab) 41647

Densitat (hab/km²) 1346,93


