
Inici de la ciutat i del barri de les Adoberies:

L'orígen del barri de les Adoberies és al s.XII a fora de 
muralles ja que es prohibien les operacions de l'adob a 
dins de la ciutat. S'anomenava el barri de Santa 
Eulàlia. Aquests terrenys serien l'inici de les adobe-
ries i la indústria de la pell a la ciutat.

_Cap al s. XVI es consolida la indústria adobera a Vic 
a fora de muralles i a la riva del Riu Mèder, es formarà 
el Carrer dels Aluders i el Carrer de les Adoberies.

_El 1733 es construeix la primera adoberia. 

_Al 1779 es crea la presa i el canal de'n Saborit.

_L'any 1828 a Vic hi havia 24 fàbriques d'adob de la 
pell, totes concentrades al barri de les adoberies.

_Arriba el ferrocarril i dóna un gran impuls al sector 
(perdut prèviament per les guerres i inadaptació 
tecnològica) propiciant una renovació tant empresa-
rial com tecnologica.

A finals de sXX  les noves fàbriques s'ubiquen a altres 
llocs i el barri va perdent protagonisme.
El 1950 s'abandona l'activitat pelletera al seu em-
plaçament original abocant així a tot el conjunt a un 
estat d'abandó i degradació greu.

L'any 1980 es desenvolupa el primer pla específic per 
la zona però no es realitza cap moviment de millora. 
L’'any 2001 es redacta un altre pla que vol connectar 
la zona amb el casc antic així com també els nous 
creixements.

Aquest pla comportava l'enderroc de la segona fila 
d'adoberies per tal de poder-lo dur a terme tal i com 
s'havia proposat.

Després de l'aprovació del planejament anterior 
apareix un moviment veinal i reivindicatiu per tal 
d'evitar l'enderroc de les adoberies. 
"Salvem les Adoberies" i Maulets presenten el cas 
davant la Generalitat degut al seu valor patrimonial i 
històric. 

Finalment el 2007 les adoberies són declarades Padri-
moni etnològic. 
Amb aquesta declaració s'atura el planejament vigent.

 Modificació puntual del pla general

El pla definitiu del 2010 ordena el sector aquest cop 
tenint en compte el no possible enderrocament de les 
adoberies, que s'han de rehabilitar i adequar l'ús. 

A la dreta de les adoberries,  l'espai restant entre 
l'Atlàntida i aquestes, es plantegen nous habitatges 
però en la situació econòmica actual i amb dades de 
pisos buits a Vic, no es creu que aquesta sigui ni la 
millor ni una possible solució plausible a curt plaç.

HISTÒRIA URBANA 

ANÀLISI I PRECEDENT ARQUITECTURA INSTAL·LATT CIONSCONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA

Annabel Soria Romeralo
Presentació PFC | Gener 

UPC - ETSAVAA allèsVVESTRATÈGIAAA
Recuperació de les 
    Adoberies de Vic


