
PROCÉS DE RIBERA
Es duu a terme a les plantes 
soterrani degut a que és un 
procès que s’ha de dur a terme 
en contacte amb l’aigua.
És el procès on les pells es 
preparaven i es deixaven a punt 
pel procès següent, el de l’adob.

ADOBAMENT
Es duien a terme a les plantes 
intermitges i es tractava de 
passar la pell per diversos 
processos i operacios que les 
feien imputrescibles i menys 
hidrolitzables. 
Es tractava la pell amb agents 
vegetals que l’estabilitzaven.
També servien com a 
emmagatzematge de les pells.

ASSECATGE
Conjunt d’operacions que 
ajudaven a reduir la humitat de 
les pells. Eren aixugades expo-
sant-les a ventilació però 
evitant la llum del sol.
En aquesta fase també es feien 
els acabats que podien ser o bé 
el greixatge per flexibilizar, 
esvorar per eliminar les restes i 
estovar per recupera la flexibi-
litat.

La configuració del creixement de les adoberies i el seu procès històric ha fet que la façana 
del riu Mèder anès evolucionant amb el temps.
Aquesta evolució és deguda també a la propia lògica de creixement de la propia adoberia com 
a unitat en sí, que funcionen autònomament l’una de l’altre.

Els assecadors són d’entramat de fusta 
i la seva alçada la regia la longitud que 
feia les pells penjades de la fusta, per 
això trobem que normalment són altu-
res bastant petites.

Els pisos intermitjos també podien ser 
utilitzats com a vivenda de l’adober.

Acostumen a ser forjats una mica més 
estables que els dels assecadors, amb 
una mica més de secció i altres mate-
rials més rígids.

El terra no era pavimentat, s’hi treba-
llava amb l’aigua i s’hi feien petites 
basses anomenades tines, clotes i claci-
ners que era on es treballava la pell. 
És l’espai més humit i insalubre de les 
adoberies.
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