
Verona Italiana 1927

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

Les intervencions en l’ordenació urbana de Verona es succeeixen des 
de la dècada dels cinquanta, podent-se distingir diferents instruments.

1947_ PLA D’INTEGRACIÓ 
DEL CENTRE HISTÒRIC:
Primer instrument 
d’ordenació urbanística que 
intervé en el sanejament del 
casc antic amb actuacions 
d’esponjament sobre el teix-
it dens històric i amb la con-
strucció d’habitatge social. 
També reestructura la zona 
d’activitats terciàries, esta-
blint un sistema radial des 
del centre cap als extraradis 
i millorant la connexió del 
ferrocarril amb una remod-
elació dels entorns de la es-
tació principal, Porta Nuova, 
cap a Piazza Bra.

1958_ PLA DE REGULACIÓ 
GENERAL:
Pla regulador del creixement i 
l’expansió de la ciutat ja que la 
població té un creixement del 
23,4% del 1951 al 1961, el qual 
suposa la creació de 20.000 
habitatges nous. Així mateix 
reflexa la transformació de 
l’activitat, passant d’una societat 
agrària amb una ordenació dis-
persa al extraradi, a una societat 
industrial amb la consolidació 
de nous teixits productius en 
aquests àmbits.
Per consolidar aquesta activitat 
s’implanten noves infraestruc-
tures nodals amb la construcció 
de vies ràpides i una nova vari-
ant general.

1984-2000_ CONSOLIDACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC-PATRIMONI DE LA HUMANITAT (UNESCO):
Durant aquest període la ciutat s’esforça per executar les mesures provinents del Pla General i les 
noves polítiques d’intevenció sobre el patrimoni històric-arquitectònic en la consolidació del centre 
històric. Com a conseqüència, el 30 de Novembre del 2000 es declarat el conjunt arquitectònic pat-
rimoni de la humanitat per l’UNESCO.

2003_AREA-REGIÓ METROPOLITANA
Durant la darrera dècada, i des dels anys 90, Verona es configura com el centre nodal principal del nord 
d’Itàlia i del centre d’Europa. Aquesta àrea d’influència es vertebra en la xarxa Work Cities que configura 
la interconnexió de 5 ciutats: Brescia, Trento, Verona, Vicenza i Mantova. Aquesta nova visió metropoli-
tana es tradueix en un seguit de noves polítiques urbanístiques que són les següents: de relació met-
ropolitana, econòmiques, culturals, del benestar i socials per a joves.
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Verona Romana: Porta Borsari

Verona Comunale: Via Pallone

Verona Scaligera: muralla settrional amb quinze torres

Verona Veneciana: Porta Nuova (arquitecte veronès Michele Sanmicheli)

Verona Austriaca: Forta Azzano

Verona Italiana: Magazzini Generali 1930

Verona Romana

Primers assentaments al turó de San Pietro durant el Neolític.

L’emplaçament presentava condicions naturals favorables 
per dos motius: era una posició fàcilment defensable dels 
atacs externs i es trobava a l’alçada suficient per protegir-se 
de les inundacions anuals del riu Adige. A més a més era una 
posició ben comunicada amb altres camins prehistòrics amb 
el Nord d’Europa. 
Els historiadors atribueixen el naixement de la ciutat a 
pobles indoeuropeus com els Eugans, els Reti, els Etruscos, 
els Cenomans i els Paleoveneti.

_la ciutat s’alia amb Roma contra els gals

_la ciutat obté la ciutadania romana

Verona romana
Període de gran prosperitat, que va durar prop de dos se-
gles. La ciutat fou reconstruïda d’acord a un pla regulador, 
envoltant-la per sòlides muralles i embellida amb nombro-
sos monuments significatius com l’amfiteatre, el teatre, els 
banys, diverses esglésies, ponts,...
Durant la dinastia Flavia la ciutat va anar creixent sobrepas-
sant els límits de les muralles i per tal de protegir aquesta 
part de la ciutat es construir una altra muralla al sud. 
Les activitats de la població eren: ferrers, boters, teixidors, 
sastres, botigues de ferralla, argenters, gladiadors, poetes, 
gramàtics, arquitectes, comptadors, metges, optometristes...

_caiguda de l’Imperi Romà

_els ostrogots, dirigits pel rei Teodorico, conquereix la ciutat

_ocupació dels bizantins

_ocupació dels llombards

_conquesta dels francs (Carlo Magno)

Entre el s.VI i el s.XIII es produeix el canvi al Feudalisme. Els 
comerciants i artesans van guanyar importància social fent 
que augmentés el seu poder. Durant aquesta època es desen-
volupà una gran expansió agrícola.

Verona Barbàrica
Verona va ser el centre militar més important tot restaurant 
molts edificis de la ciutat com els aqüeductes, les muralles i 
els banys, i es construïren palaus com el palau de Teodorico 
sobre el turó de San Pietro.  
Durant el regnat dels francs Verona es convertí en un comp-
tat i es construïren moltes esglésies com la Basílica de San 
Zeno.

Verona Comunal
Governada per una oligarquia formada per 12 famílies.

Verona Scaligera
Amb la família Scaligera, Verona va passar a ser una senyoria. 
La ciutat es converteix en un important centre de producció 
artístic i cultural. Es van construir entre d’altres edificacions: 
el Castelvecchio, el Ponte Vecchio i el Ponte Navi.

Verona Veneciana
Es construïren els castells de San Pietro, el de Sant Felipe i la 
ciutadella militar dins de la ciutat rodejada per una muralla 
acompanyada per una fossa.
Durant el s.XIV es construeixen nombroses esglésies barre-
jant elements romànics i gòtics com Sant’Anastasia, Santa 
Eufemia, San Tomas, San Fermo, Sant’Eufemia.

1136 _Verona passa a ser un municipi “Verona Comunale”
  

1164 _Formació de la Lliga Veronesa (Verona - Vicenza - Padua - Treviso)
1165 _la lliga s’uneix a la Lliga llombarda per tal de combatre Frederic I

1205 _guerra civil entre les famílies que volien el control de la ciutat,
  però el cap d’un temps acorden la pau

1232 _el poder cau en mans del gibel·lí Ezzelino di Romano, va nom-
enar al seu lloc a Joan de Sehio lleial a l’emperador. Conquereixen 
Vicenza, Pàdua i Trent que governaren fins el 1259

1260 _Mastino I della Scala, el podestà i cap gibel•lí germà del bisbe de 
Verona, Manfred della Scala, es va fer amb el poder

1405 _passa a formar part de la República Veneciana

Durant el s.XVI les cases, els palaus i les esglésies van ser 
renovades segons el gust renaixentista destacant l’arquitecte 
Michael Sammicheli.
Les fortificacions medievals eren insuficients i és per això que 
la República Veneciana es va afanyar a cenyir les muralles, 
construir sobre els turons fortaleses i baluards, reforçar els 
castells de la ciutat i establir una guarnició de 2.000 soldats 
per la qual cosa Verona es va convertir en la ciutat més forta 
de l’Estat venecià. També desenvoluparen l’agricultura amb 
el drenatge de pantans i estanys i es fomentà la cria de cucs 
de seda. El comerç utilitzava preferiblement el riu Adige com 
a sistema més segur i de cost reduït per transportar les mer-
caderies. Quasi tots els ponts van ser ocupats per botigues i 
xaboles de comerç.

1509 _la ciutat passa en mans de l’emperador Maximiliano I

1517 _torna a mans de la República Veneciana

s.XVIII _segle de les Acadèmies, destacant la de l’Agristultura.

1387 _el senyor de Milà ocupa Pàdua i Verona

Verona Francesa
En la seva regió es van lliurar les importants batalles de Rivo-
li i d’Arcole i també es van produir les Pasqües veroneses, 
on el poble es va revoltar i va fer una matança de francesos 
al crit de “visca sant Marc”. Els francesos van estar assetjats 
una setmana als seus quarters, però una vegada dominada la 
revolta la repressió fou molt dura.

Verona Austríaca
Fou aquest el setè govern en l’espai de disset anys. Aquests 
freqüents canvis polítics i la fúria de les tropes estrangeres 
van deixar marques indelebles i va ocasionar la pèrdua de 
nombrosos monuments i obres d’art.
Abans d’abandonar la ciutat, els francesos, van demolir les 
fortificacions realitzades pels venecians i foren els austríacs 
qui construïren les noves muralles de gran abast i un doble 
anell de forts i baluards, operacions de les quals es man-
tenen gairebé intactes. Fou així com Verona formà el famós 
quadrilàter amb Màntua, Peschiera i Legnano.
En el s.XIX es construeix el primer ferrocarril i nous camins 
que s’obren en les zones més denses. Les grans obres mili-
tars milloren l’economia de la ciutat i el comerç millorà per la 
continua presència dels 35.000 soldats.

Verona Italiana
Convertint la ciutat en un important centre industrial amb 
l’automobilisme que va renovar i transformar la ciutat.
Del 1943 al 1945 va ser ocupada pels alemanys i es va pro-
duir el procés de Verona contra els caps feixistes acusats de 
la caiguda del règim, 
Però Verona no es va limità a repara els danys causats per la 
guerra sinó que la ciutat va ser renovada i modernitzada amb 
l’expansió de les indústries, la construcció de 2 aeroports, la 
creació d’una estació frigorífica d’importància internacional i 
la construcció de nous barris residencials.

Entre el 1950 i 1960 el país creix econòmicament gràcies a 
l’emigració de l’agricultura a la indústria, La dècada dels 70 
va ser dominada per l’espectre del terrorisme i el malestar 
social. La dècada dels 80 Itàlia es converteix en una de les 
principals economies mundials a través del Partit Comunista.

1796 _Venècia proclama la neutralitat en la guerra, però Verona (com 
altres ciutats) fou ocupada pels francesos i recuperada pels 
austríacs i altre cop conquerida pels francesos sent ocupada per 
l’exèrcit de Napoleó

1797 _Tractat de Campo Formio, cedeix la ciutat a Àustria

1801 _la pau de Luneville va dividir el territori veronès i la ciutat de 
Verona pel riu Adige: a l’esquerra del Adige predominen els aus-
tríacs, el dret els francesos

1805 _Verona es va convertir en part del Regne d’Itàlia, a curt termini, 
però beneficiós. S’obriren camins a la ciutat i província, es regula 
el drenatge de l’aigua,...

1814 _caiguda del règim napoleònic. Verona torna en possessió dels 
austríacs.

1866 _les tropes italianes entren a Verona 

1942 _Verona pateix els bombardejos dels aliats

1943-45 _ocupació dels alemanys

1944 _procés de Verona: contra els caps feixistes acusats de la caiguda 
del regim, on cinc caps feixistes foren afusellats.

1915 _El 1915 Itàlia entre a la IªGM en el bàndol aliat per recuperar 
territoris encara en mans dels austríacs. Al mateix any declara la 
guerra a Àustria que durà tres anys i mig.

1924 _el partit de Benito Mussolini, Partido Fascista, guanya les elec-
cions

1940 _Itàlia entra a la IIªGM en el bàndol de l’Alemanya nazi

1949 _Itàlia es va fer aliat del EUA rebent suport econòmic sota el Pla 
Marshal

1999 _Itàlia es converteix en base principal en la guerra aèria de la 
OTAN sobre Iugoslàvia.
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