
Fira

Equipaments culturals

Espais verds de grans dimensions

Grans zones en desús o abandonades

Vies urbanes princials

Autopistes i circumval·lació

 La ciutat de Verona es veu fraccionada i dividida. El que 
hauria de ser una única ciutat amb diversos centres, són ara 
diferents ciutats amb un únic centre.  Aquest escenari s’ha 
produit  principalment com a resultat del creixement incontro-
lat del teixit urbà, la sectorització industrial, la implantació 
de les infraestructures i l’apropiació per part de la Fira dels 
seus voltants.
 Aquests factors han portat una desconnexió entre Verona-
Città i Verona Sud convertint els eixos principals de comunicació 
en barreres entre aquestes dues enlloc d’establir-se com a llaços 
d’unió. A més a més la ciutat ha crescut donant l’esquena al riu, 
canals i espais públics potencials com la zona dels Baluards i el 
parc de l’Adige.

La gran majoria d’equipaments culturals i turístics es troben al centre històric 
convertint Verona Sud en un barri amb caràcter perifèric on l’activitat comer-
cial va en decadència.

L’estació de Porta Nuova amb les seves vies i la zona en desús del Basso Ac-
quar, separen la ciutat en dos parts fent de barrera.

La Fira de Verona és un gran motor econòmic, amb 35 fires l’any i uns 
1.235.000 de visitants per any. Aquest gran nombre de participants causa 
una saturació dels serveis i del seu entorn amb trànsit i cotxes aparcats al 

La xarxa viària envolta el centre històric encerclant-lo, i des d’aquesta via pe-
rimetral hi arriben radialment les vies principals. En canvi, a Verona Sud crean 
una forma d’embut que congestiona la Via del Lavoro.

Verona Sud té poca cohesió urbana, ja sigui perquè el sistema viari no ho 
propicia com perquè la zonificació entre teixit industrial i teixit residencial és 
molt marcada.

A Verona “città” trobem més places i parcs que a Verona Sud. Tot i això, 
aquests espais estàn desconectats entre ells i degradats transformant-los en 
grans zones d’aparcament.

Els exmagazzini generalli i el exmercato ortofrutticolo, grans extensions en 
desús i amb murs perimetrals, separen verona sud en dues parts.

ÀMBIT DE LA PROPOSTA

ESTRATÈGIES

FRANGES DE TRANSICIÓ

NOVA CENTRALITAT

ACTIVITAT

CONNECTIVITAT

 Abarca sis àrees amb les mateixes característiques: 
  - grans àrees abandonades o en desús
  - són barreres urbanes

 Aquestes grans superfícies estan situades en un lloc clau per tal de cusir els difetents teixits i crear nous fluxes.

Les franges de transició pretenen trobar punts 

d’unió entre els teixits diferents per tal de que 

la interacció i la convivència entre ells sigui més 

amable.   

Es proposa crear nous centres d’activitats i usos 

pel barri i la ciutat de tal manera de plantejar una 

única ciutat amb veris centres.   

Recuperar el concepte de la plaça com a conden-

sador d’activitat, allà on es concentren equipa-

ments, tericiari i espais d’oci i relació dins d’un 

sistema que relaciona aquestes places.  

Es proposa crear una xarxa de coneccions amb la 

Via del Lavoro com a eix principal. Així com també 

la introducció del tramvia, l’ús de l’espai públic 

com element suturador i la reconnexió dels es-

pais verds existents.    

BASSO ACQUAR
54.603m2

FERROVIA
473.643m2

BASSO ACQUAR (actualment 
els edificis de la fotografia 
estan enderrocats)
111.936m2

MAGAZZINI 
GENERALI
105.230m2

EXMERCATO ORTOFRUTTICOLO
178.423m2

EXMANIFFATURA 
TABACCHI
43.000m2
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