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CONTEXT TERRITORIAL
Ubicació geogràfica
Vic està situada a la Catalunya Central, més concretament a la comarca d’Osona, de la qual és capital,
Geograficament està ubicada en una plana a la qual dóna nom, la plana de
Vic, una depressió allargada que consitueix el nucli central de la comarca i que
Vic, situada al seu centre, n’és el nucli més important.
La plana està totalment envoltada de muntanyes, les del Ripollès i la Garrotxa
al nord; les Guilleries, a l’est; el Montseny, al sud; i el Lluçanès, al oest. A causa
d’aquest situació,a la plana es dóna el fenòmen atmosfèric d’inversió tèrmica,
que provoca temperatures molt fredes als mesos d’hivern i molta calor a l’estiu.
El riu Ter i el seus afluents amb la seva acció erosiva, són els responsables de l’origen de la plana. Justament, Vic és travessat per el riu Mèder, un subafluent del Ter
que desenvoca al riu Gurri
Infraestructura ecològica
Les principal infraestructures ecològiques de la ciutat són els rius, el riu Mèder
que la travessa transversalment i tangencialment al nucli històric i el Gurri que
la travessa longitudinalment i la limita per l’est. Els dos consitueixen els principals
espais verds de la ciutat, principalment el Mèder, i permeten connectar la ciutat
amb el seu entorn natural. Un circuit natural recuperat fa uns anys permet els rius
i enllaçar amb l’anella verda de Vic, un recorregut natural al voltant de la ciutat
articulat que permet valorar ambiental i socioculturalment la ciutat.
A més aquesta anella enllaça amb d’altres recorreguts naturals que enllacen la
ciutat amb el territori, com el camí de Sant Jaume, el qual travessa la ciutat, el
camí de Sant Sebastà, el camí del Gurri, i varis PR i GR.
Recordar la infraestrucura ecològica alhora de projectar és molt rellevant i s’ha
de tenir en compte ja que no es pot oblidar la importancia del verd a la ciutat.
Infraestructura urbana
Vic és una ciutat radial, la qual te com a centre el nucli històric. Aquesta organització circular, implica un seguit d’anelles concèntriques, de les quals en podem
identificar principament tres: la més petita que és la rambla que rodeja el perimetre del casc antic, seguidament trobem la ronda, que rodeja pràcticament el
que ha sigut el creixement modern de la ciutat i finalment l’autovia(C-17) i l’eix
transversal (C-25), que connecten la ciutat amb la resta de Catalunya i rodejen la
ciutat i els seus poligons. No s’ha d’oblidar la línia de ferrocarril de Rodalies Barcelona - Puigcerdà (R3) que travessa la ciutat de nord a sud.
De la mateixa manera que l’organització radial implica un seguit d’anelles concentriques, també implica un seguit d’eixos radials que van des del nucli històric
fins a la perifèria, arribant a l’autovia.
Situació de les adoberies dins de les infraestructura ecològica i urbana
Les adoberies estan situades a la llera del riu Mèder, el gran corredor verd de la
ciutat, i per tant es considera que estan en una situació privilegiada dins la xarxa
verda de la ciutat.
Dins la infraestructura urbana, les adoberies estan situades tangencialment a la
rambla dels Moncada, és a dir, a la primera anella de la ciutat que rodeja el nucli
antic, i d’una de les antigues sortides de la ciutat, del qual en destaca el pont de
Queralt, un pont romà del s.XI. Tot i això, encara que es pugui considerar aquesta
sortida com un eix important de la ciutat, no té la rellevancia en quant a mobilitat rodada que tenen altres eixos de la ciutat. Ben el contrari, es considera un eix
peatonal.
La resta de carrers de l’àmbit, tenen una importància secundaria dins la jerarquia
urbana de la ciutat i per tant, amb poca densitat de trànsit, i que per tant, són
susceptibles de ser atenuats de tràfic rodat.
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