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L'estat actual de les Adoberies de Vic i com donar nous usos a
un futur espai renovat, a debat
L'arquitecte sevillà Santiago Cirugeda lidera un taller organitzat pel Centre d'Arts Contemporànies de Vic amb l'o
desenvolupar un projecte sociocultural

No és cap secret que l'estat actual de les Adoberies de Vic és ruïnós. Malgrat això, el complex adober és un
gran valor patrimonial que des que va entrar en desús amb la crisi del tèxtil, a finals dels 80 principis dels 90
deteriorament. Per evitar-ne la desaparició, l'any 2009, les adoberies es van declarar Bé Cultural d'Interès N
gràcies al moviment 'Salvem les adoberies'.

Amb el pas dels anys han anat apareixent projectes, alguns més treballats i d'altres com a simples idees, qu
aquest espai des d'habitatges fins a complexos culturals o zones d'oci i restauració.

El Centre d'Arts Contemporànies de Vic, amb motiu de les jornades de la QUAM que organitza anualment, 
debat i reflexió el futur d'aquest espai. De la mà de l'arquitecte Santiago Cirugeda, una dotzena de persone
arquitectes, educadors i investigadors socials, s'han donat cita aquesta setmana per participar en un taller d
col·laborativa i analitzar quin és l'estat actual de les adoberies, quins usos s'hi poden donar d'acord a les de
i tot, es plantegen elaborar un document detallat amb la inversió que podria suposar una actuació.

Santi Cirugeda ha assenyalat a l'ACN que el problema més gran que tenen les adoberies és el seu estat d'a
que fa que les patologies "es multipliquin". Des del punt de vista crític d'aquest arquitecte sevillà, "les respo
complint". Ni les dels propietaris, que busquen una rendibilitat a les seves possessions, ni tampoc les de l'a
que ho ha declarat BCIN, "i ara no se'n pot rentar les mans". La solució, segons Cirugeda, passaria perquè 
treballessin conjuntament i només així, el resultat seria "eficaç".

Les possibilitats que presenta l'espai són infinites, ha dit l'arquitecte: cultura, artesania, intercanvi, les escole
habitatge, un futur museu de la pell, mostres d'art contemporani, oci, ... Tot d'opcions que, segons Cirugeda
convertir el complex adober en un important pol pel turisme.
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