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Estat actual de l’àmbit
Aquest barri es troba immers des de fa temps en un procés de degradació i
abandonament important, que li confereix una imatge lamentable i l’estat actual
de la zona no dóna resposta al paper que ha de desenvolupar l’àmbit urbanísticament.
Tal i com s’ha dit anteriorment, aquest és un espai frontisa entre la part antiga i
nova de la ciutat i el medi urbà i el medi natural. Tot i això, actualment, no està
desenvolupant aquest paper de frontisa i, per tant, la principal voluntat del projecte és donar una resposta transformadora que aconsegueixi lligar els espaisde
la millor manera.
Les raons per les quals aquest àmbit no actua de frontisa, es poden concretar en
una sèrie de punts, que són patologies urbanes que cal resoldre
Patologies urbanes
01. La plaça de Santa Elisabet, una de les antigues sortides de la ciutat i el pont
de Queralt formen part d’un important eix peatonal de la ciutat. Actualment estan mal connectades degut a la carretera que creua pel mig impedint la correcta circulació dels vianants.
02. En front del pont de Queralt, a la banda del carrer de la Soledat, no hi ha l’espai necessari per la circulació de peatons. L’espai és molt estret.
03. El carrer de les adoberies està en un procés de deteriorament hi hauria de ser
rehabilitat. El carrer està empedrat i moltes llambordes estan mal col·locades,
algunes trencades i alguns troços estan apadaçats amb asfalt.
04. Aquesta és una àrea de desenvolupament de la ciutat. Actualment, els estrets carrers de les adoberies i el gran equipament de l’Atlàntida estan totalment
desconnectats per una enorme esplanada que les separa. És necessaria una
resposta urbanítica que teixeixi aquests dos espais, a la vegada tan diferents.
05. Actualment, tot el tram del riu Mèder que creua Vic esta delimitat a cada
costat per un murs que el contenen i delimiten el seu cabal. En l’únic tram en que
això no es produeix és en la franja entre el pont de Queralt i el pont nou.
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06. El rec d’en Saborit es troba en un estat molt avançat de deteriorament. La
presa que el regulava no funciona, els ponts per traveçar-lo estan molt malmesos
i no hi ha cap tipus de mur de contenció que el delimiti.
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07. En els últims anys, s’ha recuperat la llera del riu Mèder per tal de que sigui un
gran corredor verd. Tot i això, aquest tram no ha sigut recuperat i per tant, aquesta franja del parc no presenta les mateixes condicions que la resta del corredor
perquè la ciutadania el pugui gaudir.
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