
Biblioteques

Culturals

Ajuntament

Educació

Universitats

Fira de Verona

Esports

Sanitari

Cementiri

Places i vies peatonals

Zones d’aparcament

Zones en desús o abandonades

Verd urbà

Verd extraurbà

Zones rurals
Museo Archeologico al Teatro Romano

Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri

Biblioteca Civica: 8.000m2 (sales de lectura, de 
consulta, arxius, arees d’exposicions i conferèn-
cies)

Museo di Castelvecchio
Anfiteatro Arena

Museo Lapidario Maffeiano

Liceo Ginnasio Statale Scipione Maffei

Liceo scientifico statale Angelo Messedaglia 

Biblioteca capitolare

Museo civico di Storia Naturale

Policlinico Universitario Giambattista Rossi 

Ospedale Civile Maggiore

Stadio Marcantonio Bentegodi

Duomo Cattedrale di Santa Maria Matricolare

VeronaFiere: 300.000m2 superfície total 
(143.000m2 àrea expositiva interior, 157.000m2 

expositiva exterior) 13 pabellons i 7 portes 
d’accés

Cementiri Monumentale, Crisiano Evangelico i Os-
sario Militare.

Casa di Giulietta
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Piazza Vittorio Veneto

Piazza Duomo

Piazza Isolo

Piazza dei Signori

Piazza della Erbe

Piazza Indipendenza

Piazza Arsenale

Piazza Brà

GiardinoPradaval

Piazza del Cimitero

La majoria d’equipaments culturals es concen-
tren al centre històric, així com l’ajuntament i les 
dues biblioteques més destecables, la Biblioteca 
Capitolare i la Biblioteca Civica, les quals es van 
instaurar al s.XVIII. L’equipament cultural-turístic 
de més relevància és l’amfiteatre Arena di Verona 
(s.I a.C.) que actualment ofereix concerts i espec-
tacles. La major part d’equipaments del centre 
històric s’emplacen a antics palaus, rehabilitats 
i restaurats, de gran importància arquitectòni-
ca i cultural per la ciutat com són el Museo di 
Castelvecchio i el Banco Popolare di Verona, in-
tervencions de l’arquitecte Carlo Scarpa.
Els museus més destecats són: el Museo di 
Castelvecchio, el Centro Internazionale di Foto-
grafia Scavi Scaligeri, el Museo di Storia Naturale, 
el Museo Archeologico al Teatro Romano i el Mu-
seo Lapidario Maffeiano.
A Verona hi trobem nombroses escoles per tal 
de respondre a la gran demanda no tant sols de 
la ciutat sinó també de la provincia. Les dues 
escoles per antonomàsia són: el Liceo Ginnasio 
Statale Scipione Maffei, el més antic d’Itàlia, i el 
Liceo scientifico statale Angelo Messedaglia.

El sistema d’espais lliures es pot classificar en: 
places i vies peatonals, zones destinades a apar-
cament, zones en desús o abandó, rural, espais 
verds urbans i espais verds extraurbans.
La plaça és un element estructurador de l’espai 
públic molt utilitzat a les ciutats italianes sobre-
tot en els teixits històrics, així doncs, el centre 
històric segueix l’esquema “plaça - via peatonal 
- plaça” per tal de crear un entremat i unir els eq-
uipaments entre ells. 
Al centre històric trobem jardins i parcs com el 
Parco delle Mura que recorre l’antiga muralla 
i conecta una banda del riu Adige amb l’altre. 
Aquest parc conté un zoo biològic, un complex 
esportiu amb piscines i pistes de tenis, així com 
zones d’estar. Tot i aquests elements estructura-
dors també trobem zones d’aparcament i zones 
inaccessibles al públic, com alguns baluards, cre-
ant així una barrera peatonal.
La proximitat amb el riu ha generat dos parcs, el 
del nord i el del sud, als dos extrems de la ciutat, 
anomentats Parco dell’Adige i entre els dos arri-
ben a quasibé 2.000.000m2. 

Parco delle Colombare (32.000m2)

Giardino Giusti

Biblioteca Santa Lucia (185m2)

Biblioteca Borgo Roma (95m2)

Parco dell’Adige Nord

Parco dell’Adige Sud

Parco San Giacomo

Parco delle Mura 

Giardino di Castel San Pietro (18.000m2)

Parco divisione Acqui

Parco Raggio di Sole

A Verona Sud hi trobem un sol parc urbà, el Parco 
San Giacomo, situat al sud del barri Borgo Roma. 
En canvi veiem com incrementen els solars en 
desús o abandonats respecte el centre. Alguns 
d’aquests, a prop de la Fira, han estat utilitzats 
com a aparcaments  durant les exposicions. Un 
d’aquests sòls es troben al Ex-Mercato Ortofrutti-
colo al costat dels Ex-Magazzini Generali. Tant un 
com l’altre estan dotats d’edificacions de la prim-
era meitat del s.XX.
A l’est de Borgo Roma s’inicia el Parco dell’Adige 
Sud, però el barri va créixer donant l’esquena a 
aquest parc i per tant l’accés és complicat.

En canvi a la Verona Sud no hi trobem equipa-
ments culturals rellevants. Cada districte té algún 
petit centre de lectura o espai per la gent gran.
Tocant l’autopista es situa un dels dos hospitals, 
l’altre està a l’altre extrem de la ciutat, i universi-
tats.
El gran equipament de Verona Sud és La Fira 
que està situada al centre de Verona Sud al Vi-
ale del Lavoro. Aquest equipament consta de 
300.000m2 amb 13 sales d’exposicions, 35 fires 
l’any, 1.235.000 visitants/any i 15.380 empreses. 
Al seu voltant hi ha nombrosos pàrquings: el 
Multipiano, el Re Teodorico i el que es troba al 
ex Mercato Ortofrutticolo. A més a més també 
proporciona espais addicionals situats a les prox-
imitats de les carreteres o autopistes que li per-
meten arribar a un total de 14.000 cotxes.

Anfiteatro Arena Museo di Castelvecchio Biblioteca Civica

Verona Fiere Facoltà di Scienze di Verona Biblioteca Santa Lucia

Piazza Brà Giardino Giusti Marges del riu Adige

Parco dell’Adige Sud ExMagazzini Generali Parco San Giacomo
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