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CONTEXT URBÀ
Context urbanístic i ambiental
El barr i de les adoberies està sitauat a la ribera del riu Mèder, a prop de les muralles medivals. El carrer comença a l’encreuament amb la rambla dels Montcada,
la ramba que ressegueix el perímetre de l’antiga muralla de la ciutat i que encara es conserva en aquest tram. Aquest encreuament a més enllaça amb un dels
anitcs camins de sortida de la ciutat, del qual en destaca el Pont de Queralt, un
pont romà datat del s.XI.A l’altre banda de l’encreuament amb la rambla dels
Montcada es troba la plaá de Santa Elisabet, una de les antigues portes de la
ciutat i que condueix fins a la catedral i el centre de la ciutat.
A l’altre extrem de les adoberies, el carrer creua amb el carrer dels Aluders, que
donava accés directe des de la rambla dels Montaca amb el riu Mèder i continua fins al carrer Prat d’en Galliners, un dels eixos actuals de la ciutat que connecta Vic amb Calldetenes.
Així doncs, les adoberies són una frontissa entre la part antiga i moderna de la
ciutat i per tant s’ha d’assegurar una correcte relació entre les dues parts.
Els edifici, a més, limiten amb la llera del riu i el rec d’en Saborit, que canalitzava
l’aigua del riu per ser usada a les adoberies i que avui està abandonat i en mal
estàt. Tal i com s’ha dit, el Mèder consitueix el principal corredor d’una xarxa verda que s’estén per tota la ciutat i d’una xarxa de senders i vies verdes que recorren Vic, Osona i alguns Catalunya. Així doncs, les adoberies també suposen una
frontisa entre la medi urbà i el medi natural de la ciutat.
Per totes aquestes raons, l’objectiu urbanístic del projecte és connectar les adoberies a la xarxa urbana i verda per generar una ciutat més continua, amable
amb els seyus ciutadans, verda i bella.
Context d’equipaments
La seva ubicació tan centrica afavoreix a que estigui rodejada de grans equipaments de la ciutat dels quals s’ha de destacar l’Atlàntida, l’AC Vic Centre d’Arts
Conetemporànies, l’Escola Superior d’Art i Disseny de Vic...
Context de mobilitat
Tal i com s’ha explicat, les adoberies estan situades tangencialment a la rambla
dels Montcada, una anella important de la ciutat, que té un flux de peatons i
tràfic rodat important. Recentment s’ha convertit en una rambla de prioritat inveritda, on els automòbils tenen una velocitat restringida i els peatons gaudeixen
de comoditat per passejar. Just en aquesta cantonada, hi ha una de les antigues
portes de la ciutat que condueix cap una direcció cap a la catedral i en l’altra
direcció, travessant el Pont de Queralt, al carrer de Sant Franscesc, un important
eix peatonal. A l’altre extrem del carrer trobem el carrer de Franscesc Maria Masferrer, un important eix de la ciutat que gaudeix d’un còmode carril bici i una
parada d’autobus, d’una de les linies més llargues de la ciutat, que s’intercanvia
amb moltes d’altres linies i passa la parada d’autobusos i l’estació de tren.. Finalment, a l’altre banda del riu trobem el carrer de l’Hospital d’en Cloquer on continua el carril bici, que enllaça amb la xarxa de carril bici de la ciutat.
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