
4a REUNIÓ DEL GRUP MOTOR DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DE LA ZONA ADOBERA 

5 octubre 2022 al CCVic Joan Triadú 

ASSISTEIXEN:  

Fabiana Palmero i Josep-Ramon Soldevila, regidors, Mireia Noguera i Elisenda Foradada, 
tècniques de Territori, Toti i Anna responsables de la proposta del Centre d’interpretació de 
la pell, Mar Espadaler de Creu Roja, Jordi Sala propietari d’una adoberia, Martí Ferrer de 
CityLab, Ton Granero de ACVic i Centre d’Estudis Osonencs, Sandra Quílez artesana de la 
pell, Josep Casanovas historiador, Toni Riera i Toni Ylla-Català del gremi d’adobers, Oriol 
Picas director del MAV i MEP, Feliu Fusté i Fabiola Mora tècnics de Participació. 

 

La reunió tenia per objectius: 

 Parlar de l’ofici de la pell 
 Posar-nos al dia d’on passem i quines accions s’estan planificant per recollir 

propostes d’usos de la zona adobera 
 Crear dues comissions de treball per coordinar-nos i optimitzar recursos 

Toni Riera explica, a través d’un vídeo i fotos l’ofici de la pell d’una adoberia petita de 
Figueres. El rentat, tenyit, assecatge, polit, mesurar i enllustrat de les peces de pell de xai. 
També parla que actualment els que treballen la pell són les grans marques de moda: 
Chanel, Louis Vuitton... 

Hi ha altres recursos visuals que parlen de les pelleries i de l’ofici de la pell 

https://www.rtve.es/play/videos/perduts-en-el-temps/la-pell-dun-barri/6272015/, La Pell del Barri 

Xarxa d’Adoberies Històries de Catalunya que explica molt bé l’ofici de la pell 
https://www.youtube.com/watch?v=DHx1Fy67mVE 

 

 



 

Fabiana i Elisenda expliquen el projecte de restauració fluvials dels rius Méder i Gurri en el 
nucli urbà de Vic. Subvenció concedida per la Fundació Biodiversitat i que s’iniciarà el 2023. 
S’ha concedit 1,5 milions d’euros per a restaurar el Mèder, des del pont gòtic fins 
l’aiguabarreig, intervenint en els murs de formigó, naturalitzant el riu i intervenint en la 
zona de Genís Antel. Aquesta intervenció serà una oportunitat per continuar treballant amb 
els usos de la zona adobera i veure’n intervencions al riu. 

Les propostes d’accions previstes fins ara són:  

 Memòria oral de persones grans. En aquest punt Josep Casanovas explica que ha 
començat a treballar amb els seus alumnes Històries de vida entorn la feina a les 
adoberies i les percepcions i vivències de les persones.  
En Toti i l’Anna també volen recollir aquestes vivències per tal d’aprofitar-les per la 
seva planificació del centre d’interpretació. Ells consideren que aquest centre ha de 
ser viu i que cal que no sigui com un museu sinó que pugui anar evolucionant 
Per la seva banda en Xavier Mingo i en Salvador Simó estan treballant en la 
programació de CulturaMent i també recolliran el testimoni de persones grans. 
En aquest sentit, per coordinar-nos i no entrevistar a les persones moltes vegades, 
es proposa crear una comissió de treball per coordinar-nos, sumar i optimitzar 
recursos. 

 Mostra / exposició per recuperar idees que havien sortit. Des de fa molts anys que 
hi ha hagut col·lectius que s’han mobilitzat per recuperar les adoberies, s’ha fet 
dues QUAMs, s’ha fet jornades tècniques, s’ha fet projectes de final de carrera 
d’arquitectes... En aquest sentit es proposa crear una comissió de treball per recollir 
les propostes i conclusions de tot allò ja fet, fer-ne una mostra exposició en algun 
espais expositiu o també s’ha parlar de fer-ho amb lones a l’exterior i, 
complementar-ho amb una jornada tècnica d’un dia. Aquesta exposició té per 
objectiu ser inspirador per recollir l’imaginari i les propostes de futur de la zona, a 
curt, mig i llarg termini. 

 Minidocumental. S’ha encarregat un documental que ha ser inspirador per recollir 
idees. En aquest vídeo es pretén que hi hagi les diferents visions de l’ofici, 
arquitectura, història, patrimoni, moviments obrers.... Hi ha un guió fet i es va 
contactant amb diferents persones que fer les gravacions. 

 Setmana medieval. Una setmana abans del Mercat Medieval s’organitzen diferents 
activitats relacionades amb l’època medieval dirigides a la ciutadania de Vic i 
comarca. Aquestes activitats es concreten amb la supervisió del MEV perquè tinguin 
autenticitat i realment es relacionin amb l’època medieval. En aquest sentit, s’estan 
preparant unes visites guiades amb en Xavier Cervera, entre el 28 de novembre i el 
2 de gener, dirigides a centres educatius (1h de durada), col·lectius o familiars (2h 
de durada). Les visites acabaran al MEV on hi haurà la Línia del Temps. Les visites 



per a centres educatius seran gratuïtes i amb reserva prèvia i les sortides per a 
col·lectius i familiars seran de pagament i també amb reserva prèvia. Aquestes 
segones visites es regalarà una entrada per visitar un altre dia el MAP 

 Taula de diversitat funcional. Tenim pendent una sessió amb la taula per recollir 
propostes vinculades amb l’accessibilitat de la zona. 

 Itinerància línia del temps. El material expositiu vinculat a la història de les 
adoberies és itinerant. Per la setmana medieval estarà al MEV, posteriorment anirà 
a l’institut la Plana, que durant el desembre treballen el projecte de les adoberies i 
també està previst que vagi a la biblioteca Pilarín Bayés. 

 Material pedagògic 
o Ciència ciutadana. Estem treballant amb la UVic per fer un material 

gamificat vinculat al riu i a la zona adobera que sigui un recurs pels centres 
educatius i per la ciutadania. Aquest recurs vincularà també el projecte de 
recuperació del riu 

o ApS o recurs per a centres educatius (UVIC) Els alumnes de magisteri, 
conjuntament amb en Joan Callarissa ens faran una proposta de materials 
per treballar la zona adobera als centres de primària. Aquest recurs didàctic 
es vincularà també el CityLab 

 

L’última part de la sessió s’havia de dedicar a crear dues comissions. Tot i així, no hi ha 
hagut temps suficient per poder treballar la planificació d’aquesta comissions i ens 
emplacem a trobar-nos un altre dia amb cadascuna d’elles per concretar la proposta a 
través la plantilla del CANVAS.  

Persones clau  Qui creiem que 
ens falta? 

Què volem fer? 
Programes, 
projectes…. 

Temporalitat. Quan 
ho farem? 

Fem un 
primer esbós 

Recursos 
necessaris  

On ho portarem a 
terme? 

Com visualitzem els resultats i/o productes 
finals 

Com ens coordinem i optimitzem les iniciatives 

 

Memòria oral de persones grans: Fabiana, Josep Casanovas, Toni Riera, Toni Ylla-
Català, Sandra Quílez, Martí Ferrer, Jordi Sala, Mar Espadaler, Mireia Noguera, Eli 
Foradada, Toti i Anna. 

Mostra exposició de les idees: Oriol Picas, Ton Granero, Fabiana, Martí Ferrer, 
Mireia Noguera, Elisenda, Toti i Anna 

La resta de persones que no han assistit a la reunió es podran apuntar a una o altra 
comissió. Aquestes comissions es mantindran mentre siguin operatives i més endavant se’n 
crearan de noves vinculades a altres temàtiques que sigui necessària una coordinació. 



El procés durarà fins el mes de març de 2023 però el grup motor pot quedar constituït per 
més endavant fer el seguiment, vincular-se al projecte de recuperació del riu i/o continuar 
treballar en la millora del barri. 

Al final de la sessió s’obre un debat sobre propostes interessant a mig i llarg termini de 
reactivació del barri a través de Creacció, de la revitalització del barri a través de millora de 
la part pública per incentivar la part privada a reformar. La majoria de problemes venen 
dels usos que se li pot donar a les adoberies. Cada cas és diferent i s’ha d’estudiar 
individualment. No hi ha solucions d’intervenció general sinó cas a cas.  

La zona acull l’Atlàntida, està prevista la facultat de medicina, hi haurà el centre 
d’interpretació... estaria bé que es pogués revitalitzar amb bars i espais d’oci nocturns. 
Combinar oci, lleure i cultura. 

Igualada té una escola de la pell que ha quedat petita. Vic seria un bon lloc per acollir una 
escola similar de grau mitjà i superior.   

 

 

 

 

 


