
zona d’interès etnològic inmobles i instal·lacions emprats consuetudinàriament a Catalunya les ca-
racterístiques arquitectòniques dels quals són representatives de les for-
mes tradicionals

consuetudinari:font del dret que emana de les tradicions. Són normes jurídiques que es desprenen de fets que s’han produït repetidament en el temps en un territori concret. Tenen força vinculant i es recorre a aquest 
dret tradicional quan per a un cas específic no hi ha encara cap llei aplicable.

GranollersLleida Igualada
Tàrrega

Vic

municipis adscrits a la Xarxa d’adoberies històriques de Catalunya

IGUALADA.  Adoberia de Cal 
Granotes i barri del Rec

Al barri del Rec d’Igualada hi conviuen 
adoberies en actiu amb velles fàbriques 
en desús. Carrers estrets que transco-
rren entre edificis industrials dels segles 
XIX i XX i el sempre present canal d’aigua 
de 3 km que encara avui recorre el barri 
d’est a oest.
Des de 2009, dues vegades l’any les 
velles fàbriques i adoberies es conver-
teixen en l’aparador de diferents marques de moda que venen els seus estocs i mostraris a 
preus reduïts.

GRANOLLERS.  Adoberia 
d’en Ginebreda

L’adoberia d’en Ginebreda és l’única 
documentada arqueològicament de la 
mitja dotzena d’adoberies que hi ha-
via hagut a Granollers. S’ha conservat 
suficientment per esdevenir un centre 
d’interpretació.

TÀRREGA.  El Molí del Co-
dina

Les restes arqueològiques d’aquesta 
adoberia, datades entre els segles XV 
i XVII destaquen pel bon estat de con-
servació. L’any 2013 finalitzen les obres 
de consolidació i adequació i s’obre el 
conjunt arqueològic al públic.

LLEIDA.  Les adoberies

Les dues adoberies del segle XIII que 
es poden visitar, les més antigues con-
servades a tot l’estat, formen part d’un 
complex dedicat a la transformació de 
la pell. Des de 2011 acullen també el 
museu de la pell de Lleida.

VIC.  El barri de les adoberies

?

delimitació BCIN (zona d’interès etnològic) - perímetre protegit

ACORD
GOV/26/2009, de 17 de febrer, pel qual es declara bé cultural d’interès naciOnal, en la cateGOria de zOna d’interès etnOlòGic, el barri de les adOberies de Vic, a Vic.

ACORDA:

—1 Declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona d’interès etnològic, el barri de les Adoberies de Vic. La delimitació de la zona d’interès etnològic és la 
consta a continuació.

—2 Incloure com a objecte de protecció les eines, estris, utensilis i resta de béns mobles relacionats amb l’adob de la pell continguts en els immobles i els espais 
urbans objecte d’aquesta declaració.

—3 Fixar com a criteris bàsics que, amb caràcter especíic, han de regir les intervencions en la zona d’interès etnològic els següents:
 a) S’han de mantenir l’estructura urbana i arquitectònica de la zona i les característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística. No es per-
meten modificacions d’alineacions, alteracions en l’edificabilitat, parcel·lacions ni agregacions d’immobles, excepte que contribueixin a la conservació general del caràcter 
de la zona d’interès etnològic.
 b) Són prohibides les instal·lacions urbanes, elèctriques, telefòniques i qualsevol altres, tant aèries com ados-
sades a la façana, que s’han de canalitzar soterrades.
 c) És prohibit de col·locar-hi anuncis i rètols publicitaris. 
 d) És prohibit, tant en els immobles protegits com en l’espai urbà, qualsevol moviment de terres que com-
porti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori i qualsevol abocament d’escombraries, runa o 
deixalles.
 e) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han de respectar els 
valors que van motivar la declaració, sens perjudici que pugui ésser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i ma-
terials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per a valorar determinats elements o èpoques. 
 f) S’ha de permetre l’estudi cientíic de les característiques arquitectòniques, històriques i arqueològiques del 
bé.
 g) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial, volumètriques i mor-
fològiques més remarcables del bé.
 h) En el cas que la conservació i consolidació del bé comporti haver de reconstruir total o parcialment el bé, 
caldrà el màxim aprofitament possible de les parts originals, o bé recuperar les característiques tipològiques 
i formals de valor.
 i) És prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la seva degradació o que l’eliminació 
en permeti una millor interpretació històrica o etnològica. En aquests casos, cal documentar les parts que 
hagin d’ésser eliminades.
  j) Qualsevol intervenció que comporti la remoció de terres o l’excavació del subsòl s’ha de realitzar mitjançant 
una intervenció arqueològica preventiva amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultu-
ral.
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1r document que parla d’una partida de terreny anomenada “Les Clotes”.
Clot: forat en què s’introduïen les pells per adobar-les.

Joan I regula l’activitat de l’adob de la pell i concedeix a la ciutat diversos privilegis 
per ordenar les diferents cofraries de menestrals.

Un seguit d’ordenacions municipals limitaren les diferents operacions de l’adob 
de la pell dins el recinte urbà: es consolida la indústria adobera a la seva àrea 
tradicional d’implantació. Creació del carrer Aluders i el de les Adoberies.

Després de l’atac i el setge de la ciutat per part dels francesos, les autoritats 
felipistes feren reformes a les muralles que representaren la destrucció d’alguns 
habitatges i la remodelació del carrer dels Aluders i el de les Adoberies.

Construcció d’una adoberia comunal.

Ampliació de l’adoberia comunal.
Fèlix Saborit creà la presa i el canal que es troben a la zona de la ribera.

Adquisició de l’edifici anomenat l’Adoberia de Castanyer. Fou anomenada 
l’Adoberia del Cap del Pont del Comú dels Blanquers, i tenia la funció de ser 
llogada als mestres que no disposaven d’adoberia pròpia.
La Guerra del Francès i la guerra amb Anglaterra agreujen la crisis que des de 
finals del segle començava a patir la indústria adobera.
Vic disposava de 24 fàbriques destinades a l’adob de la pell, totes concentrades 
al Barri de les Adoberies.

Arribada del ferrocarril a Vic.

19 adoberies però amb unes dimensions, nivell tecnològic i estructura ocupacio-
nal notablement millors. A partir d’ara naixeran les grans fàbriques, apartades de 
la zona tradicional.

Progressiu abandó de l’activitat al sector de les adoberies.

S’aprova el Pla General que considera les Adoberies com a conjunt arquitectònic 
però estableix que s’actuarà individualment a cada una d’elles.

El barri de les Adoberies és declarat bé cultural d’interès nacional, en la cate-
goria de zona d’interès etnològic.
Aprovació definitiva del text refós del POUM.
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REACTIVACIÓ DEL BARRI DE LES ADOBERIES DE VIC
Esco la Tècn ica Super ior  d ’Arqui tectura de l  Val lès
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