MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS ERC-SOMVIC, CAPGIREM VIC I VIC PER
A TOTS, PER A GARANTIR EL COMPROMÍS POLÍTIC DEL CONSISTORI PER A LA
RECUPERACIÓ DE LES ADOBERIES.
El barri de les Adoberies de Vic, documentat des de l’Edat Mitjana, ha conformat una
de les illes adoberes més importants del país. L’any 2009 esdevé el primer Bé Cultural
d’Interès Nacional declarat com a Zona d’Interès Etnològic de Catalunya1. També abans
però sobretot d’ençà d’aquesta declaració, les Adoberies no han deixat de deteriorarse i actualment presenten un estat de conservació deplorable tot i la protecció
atorgada, que fa indispensable assolir un compromís polític per impulsar la seva
recuperació i rehabilitació.
 Atès que el deteriorament de les adoberies s’està accelerant i que s’ha
constatat el seu estat deplorable.
 Atès que la rehabilitació i recuperació de les Adoberies conjuga interessos
etnològics i socials, i ajuda a consolidar valors i potencials turístics, econòmics,
mediambientals i culturals de la Ciutat de Vic.
 Atès que el conjunt de les Adoberies forma part de la memòria de la ciutat i és
una de les icones paisatgístiques més imponents de la ciutat i posseeix un
enorme valor sentimental per a la població de Vic.
 Atès que la indústria de la pell i la seva classe treballadora ha estat
històricament un dels motors econòmics d’aquesta ciutat i que tot el sector de
les Adoberies conforma una illa singular del patrimoni històric i industrial, no
només en l’àmbit local de Vic, sinó també en el nacional i internacional.
 Atès que la rehabilitació contribuirà a l’ordenació urbanística de l’entorn urbà
de la llera del riu Méder.
 Atès que altres ciutats de Catalunya, com ara Igualada, ja han apostat
fermament per la rehabilitació de les seves illes adoberes.
 Atès que la incoació de l’expedient com a primer Bé Cultural d’Interès Nacional
en la categoria de Zona d’Interès Etnològic2 fou promogut l’any 2007 a
instàncies de la societat civil vigatana, en especial de la plataforma Salvem les
Adoberies, impulsada per Maulets Osona, que va acabar tenir el suport de la
majoria de partits polítics i molts conciutadans.
 Atès que els objectius de la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional en la
categoria de Zona d’Interès Etnològic persegueixen la preservació de la
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memòria d’una activitat emblemàtica per a la ciutat, la preservació dels edificis
on s’exercia l’activitat i la regeneració d’una zona actualment degradada.
Atès que l’actual illa adobera la conformen 18 adoberies protegides, de les
quals 8 daten del segle XVIII, amb un total de superfície construïda de 7580 m2 i
un total de superfície de sòl de 3146 m2.
Atès que la majoria de propietaris actuals han mostrat voluntat d’entesa,
d’acord amb el context actual, per possibilitar un impuls conjunt per a la
recuperació de les Adoberies.
Atès que hi ha propietaris amb la voluntat d’invertir en la rehabilitació de les
Adoberies en tant que l’administració pública també adopti compromisos que
ho facilitin i impulsin.
Atès que existeixen nombroses entitats i associacions que han participat en
l’estudi i l’anàlisi de la recuperació/rehabilitació de la illa adobera (gremi
d’Adobers d’Osona, Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona, Grup de
Defensa del Patrimoni, ACVic Centre d’Arts Contemporànies).
Atès que en les darreres eleccions municipals la majoria dels partits polítics
proposaven la recuperació i rehabilitació de les adoberies, incloent també el
Molí d’en Saborit.
Atès que fa uns mesos la ciutadania va poder visitar per primera vegada
l’interior de la majoria de les adoberies constatant el seu estat deplorable però
alhora l’enorme potencial que representen.
Atès que estem davant d’una operació complexa que necessita de la voluntat i
el compromís inequívoc d’una majoria àmplia dels grups polítics representats al
consistori.
Atès que la memòria i el patrimoni són béns públics objecte de preservació des
de la perspectiva inequívoca de fer-los compatibles amb els nous usos.

El Ple acorda,
PRIMER.- L’assumpció per part dels grups polítics representats en aquest consistori del
compromís públic de treballar fermament per impulsar la recuperació i rehabilitació de
la illa adobera, en base a criteris ètics, ambientals, socials i econòmicament
sostenibles.
SEGON.- L’assumpció del compromís públic dels grups politics representats en aquest
consistori d’habilitar una partida econòmica per a la redacció d’un projecte de
rehabilitació i execució de les intervencions urgents necessàries per a garantir-ne la
conservació i la seguretat, inclosa en els propers pressupostos de la ciutat de Vic que
concreti el compromís polític consensuat d’impulsar l’activació de la zona, amb import
a determinar.
TERCER.- L’assumpció del compromís públic dels grups politics representats en aquest
consistori, que tinguin representació política al Parlament de Catalunya, d’instar als
respectius grups parlamentaris perquè en els propers pressupostos de la Generalitat
s’habiliti una partida econòmica d’inversions destinada a impulsar la recuperació i
rehabilitació de les adoberies.

QUART.- L’assumpció del compromís públic dels grups politics representats en aquest
consistori i, en especial de l’equip de govern, de vetllar qualsevol convocatòria d’ajuts
europeus per a la recuperació del patrimoni de pobles i ciutats.
CINQUÈ.- Demanar el compromís als propietaris de les edificacions de l’illa adobera
vers, en tant que respectant les propietats, el consens per a la conversió en espais
oberts a la ciutat i d’ús majoritàriament públic d’una part a determinar de les
Adoberies, en la mesura que l’administració pública es faci càrrec de la seva
recuperació i rehabilitació.
SISÈ.- La constitució d’una comissió tècnica-política amb representació dels agents
implicats, de tots els grups municipals democràtics interessats i la ciutadania en
general, que en el termini d’un any elabori una proposta consensuada que planifiqui i
calendaritzi els pressupostos i totes les accions necessàries per fer realitat la
recuperació social de les adoberies.
SETÈ.- El suport institucional a les accions que des de la ciutadania o des de les entitats
s’impulsin per tal d’estimular, conscienciar o ajudar a fer possible la recuperació
d’aquest patrimoni per a la ciutat.
VUITÈ.- La notificació d’aquests acords als propietaris de totes les adoberies, a les
entitats anteriorment descrites, als grups parlamentaris que tinguin representació al
nostre Parlament i al govern de la Generalitat de Catalunya.
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