
 Una de les zones d’actuació és l’antic recinte dels 
Magazzini Generali i el recinte del Ex-Mercato Ortofrut-
ticolo. Aquest recinte ara tancat i abandonat, recull difer-
ents edificis en memòria de l’esplendor industrial de Ve-
rona, construint els magatzems més grans d’Europa amb 
una  de les arquitectures avantguardistes en aquell mo-
ment , la construcció de la gran estació frigorífica. 
Es fa un anàlisi dels edificis existents i segons els criteris 
de conservació, importància arquitectònica o històrica i 
col·locació a l’emplaçament, s’opta per l’enderrocament 
d’alguna d’aquestes construccions. Les altres es volen po-
sar en valor tot reprogramant-les.

CRITERIS d’enderrocament i conservació dels edificis existents:

1. ESTAT DE CONSERVACIÓ
Les edificacions existents tenen més de 50 anys i des del 1976 queden com-
pletament abandonades exceptuant l’edifici de l’Interzona que ha estat reha-
bilitat recentment. Això ha comportat que la vegetació hagi invadit aquest es-
pais i també que les façanes s’hagin omplert de grafitis.
L’estat de deteriorament en el que es troben alguns edificis i la poca rellevància 
d’aquests porta a decidir la seva demolició.

2. EDIFICIS EMBLEMÀTICS
Dins del conjunt d’edificis dels Magazzini Generali i l’Ex-Mercato Ortofrutticolo 
trobem edifics rellevants per la seva arquitectura, localització o història. Podem 
destacar els edificis 15-16-17 situats a l’entrada marcada per un gran rètol.
L’edifici més significatiu dels Magazzini Generali és la gran Estació frigorífica 
amb planta circular, és un símbol de la ciutat en memòria d’una època industrial 
com ho és l’arena de l’època romana. L’altre edifici singular per volum i dimen-
sions és l’Ex-Mercato Ortofrutticolo.

3. REQUERIMENTS DE LA PROPOSTA URBANÍSTICA
Per dur a terme la proposta urbanística és necessari l’enderrocament d’alguns 
elements constructius. El mur perimetral per ser una barrera física i visual. I per 
altra banda s’enderroquen els edificis, marcats a l’esquema inferior, per tal de 
millorar la relació amb el barri.
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1920 _l’inici de la industrialització va tenir com a conseqüència la formació dels 
primers barris residencials suburbans del sud de la ciutat 

1945 _al final de la Segona Guerra Mundial gran part de l’àrea va quedar danya-
da, l’antic refrigerador i alguns magatzems van quedar destruïts.

1948 _trasllat de la Fira de Verona del centre de la ciutat al davant dels Maga-
zzini Generali, al Viale del Lavoro. En poc temps es converteix en un dels 
centres comercials més importants d’Europa.

1964 _es destinen magatzems que havien quedat en desús com a dipòsits de 
vehicles provinents de l’estranger.

1924-26 _elaboració dels primers plans d’expansió de la ciutat que portarà al de-
senvolupament dels barris Borgo Roma i Golosine.

1927 _construcció dels primers edificis, magatzems i tendes amb sistema de 
refrigeració.

1930-40 _ràpid creiexement dels negocis que implica l’ampliació del Magazzini 
Generali amb nous edifcis i magatzems al sud de la zona.

1922 _creació de la nova estació ferroviària de Porta Nuova 

1924 _ inici de la construcció del Magazzini Generali, un complex necessari per 
a la recollida, emmagatzematge, amb un sistema de refrigeració, i classifi-
cació de fruites, verdures i cereals. 

1930 _construcció de l’ estació de refredament especialitzada, instal·lació pion-
era en la industria  europea durant molts anys. Edifici circular de 100 m de 
diàmetre coronat per una cúpula.

1949 _ formació del ZAI (Zona Industrial Agrícola), com una zona mixta amb ac-
tivitats de la industria manufacturera, l’agroindústria i el comerç. En la seva 
creació s’amplia l’àrea dels Magazzini Generali 2 km cap al sud.

1953 _ compra de 56.340 m2 de terreny per l’establiment del mercat de fruites 
i verdures de Verona que es reparteix en quatre grans pavellons amb di-
verses possibilitats d’ús.

1954 _ un cop reconstruïdes les instal·lacions danyades durant la guerra comença 
una disminució progressiva de les activitats tradicionals d’emmagatzematge 
de fruites, verdures i cereals. A poc a poc, altres activitats es van desenvo-
lupant. D’altra banda, l’ aparició de frigorífics privats, fa menys necessària 
la capacitat de refrigeració per a l’emmagatzematge de fruites i verdures.

1960 _ represa de productes que necessiten refrigeració, a l’hora que es perd 
la necessitat d’emmagatzematge de gra deixant inutilitzats 20.000 m2 de 
magatzems.

1970 _ després de quatre anys, el dipòsit de vehicles constituirà una de les prin-
cipals riqueses de l’àrea.

1971 _ els principals beneficis del Magazzini Generali passen a provenir de 
l’afluència de vehicles estrangers i de l’emmagatzematge refrigerat de 
carns congelades, mentre que la refrigeració de fruita ha desaparegut per 
complet.

1973 _ durant aquests anys, els sistemes de refrigeració emprats resulten anti-
quats.

1975 _ es manifesta la necessitat de traslladar l’activitat del Magazzini Generali 
al Quadrante d’Europa, una nova zona industrial, més apartada del centre 
de la ciutat, gestionada i dissenyada pel Consorci ZAI.

1976 _ l’activitat dins del Magazzini Generali està cada vegada més desordena-
da. Després d’un breu període de gestió per part d’empreses de transport 
de la zona, l’àrea és abandonada per complet.

1978 _ durant un cert període de temps, els edificis de l’entrada són utilitzats 
com a centre d’acollida per als refugiats de fora de la Unió Europea i de 
l’ ex Iugoslàvia. Un altre espai és ocupat per Càritas, per a la recollida de 
material i un altre com a seu de l’associació cultural Interzona, mentre que 
de l’àrea restant, només una petita part serà utilitzada com a dipòsit de di-
versos elements. Durant les fires de la ciutat, l’espai obert és utilitzat com 
a àrea d’aparcament.

1980 _la manca de manteniment i l’escassa utilització de la zona porta a la preo-
cupació de l’opinió i administració pública entorn a la recuperació d’aquest 
espai. Les úniques intervencions fins al moment són un control continu per 
part de la policia i les demolicions d’alguns dels edificis per donar lloc a 
una construcció provisional que acull activitats culturals amb el fi de trobar 
un lloc més atractiu dins dels edificis de l’àrea.

1990-2011 _un “Estudi de la viabilitat en la recuperació de l’àrea de l’ex Magazzini 
Generali i del Mercat de fruites i verdures” fixa un punt fonamental per a la 
creació d’un nou projecte que de moment, no s’ha dut a terme.

CRONOLOGIA dels Magazzini Generali

L’ENTRADA ALS MAGAZZINI
EDIFICIS 15-16-17

Superfície: 1.300m2

Any de construcció: 1936
Ús originari: oficines

Els edificis 15-16 són els situats 
just a l’entrada dels Magazzini 
Generali. Era l’accés principal 
per on accedien els trens.
L’edifici 17, situat més al 
sudpresenta un deteriorament 
elevat de la façana i la coberta 
està enderrocada en diversos 
punts.

GRAN ESTACIÓ FRIGORÍFICA
EDIFICI 10

Superfície: 9.137m2

Any de construcció: 1930
Ús originari: Estació frigorífica especial-
itzada

En el moment d ela seva construcció va ser una 
estructura d’avanguardia a nivell europeu. 
Té una presència icònica dins del recinte molt 
important. Al nord d’aquests edificació trobem 
dos petits edificis de cosntrucció posterior que 
estaven destinats a oficines. 

EL MUR PERIMETRAL

El recinte dels Magazzini Generali es 
troba enmurellat per un mur de pedra 
d’uns 3 metres d’alçada.
Es troba en mal estat en molts punts i 
és una barrera visual i física.
La part de l’Ex-Mercato Ortofrutticolo es 
troba envoltat per un reixat i la part sud 
és utilitzada com a aparcament

EX-MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Superfície: 8.300m2

Any de construcció: 1948
Ús originari: magatzem i mercat

Estructura vertical i horitzontal de formigó. 
Està format per dos cossos centrals d’una sola 
planta de gran altura amb grans obertures a la 
façana nord i sud, en canvi les façanes est i oest 
tenen obertures a la part superior ja que a cada 
banda hi ha un edifici més baix. Al sud oest 
d’aquesta edifcació hi ha l’entrada aporticada 
de planta baixa i planta primera a on es situ-
aven les oficines.
Situat més al sud hi trobem una edificació baixa 
en mal estat i sense rellevància.

EDIFICI 1

Superfície: 11.960m2

Any de construcció: 1920
Ús originari: estació frigorí-
fica i a la planta superior 
oficines

L’estructura actual es troba en 
un bon estat de conservació.
Estructura: pilars de formigó 
armat i murs de càrrega pe-
rimetral. Forjats de lloses. Està 
format per dos cossos principals   
comunicats per una peça més 
baixa.

EDIFICI 28

Superfície: 5.869m2

Any de construcció: 1956
Ús originari: magatzem

Edifici situat davant de 
l’església.
La profunditat i le spoques 
obertures limita la il·luminació 
al seu interior. 
Presenta un mal estat de con-
servació.

EDIFICI 22

Superfície: 1.300m2

Any de construcció: 1956
Ús originari: dipòsit de gra

Actualment està rehabilitat i és 
utilitzat per l’associació cul-
tural Interzona. L’espai interior 
s’utilitza com a sala de concerts 
i s’ha habilitat una terrassa exte-
rior separada amb unes tanques 
del recinte principal

EDIFICI 27

Superfície: 1.300m2

Any de construcció: 1956
Ús originari: dipòsit de gra

Estructura horitzontal de lloses 
de formigó i sostre de volta.
L’estructura vertical està forma-
da per pilars de formigó armat i 
mur perimetral.
Gran alçada interior i bona sit-
uació estratègica.

EDIFICIS 23-24-25-23

Superfície: 6.000m2, 3.676m2, 6.736m2 i 
4.376m2

Any de construcció: 1956
Ús originari: el 23 i el 24 oficines i dipòsit 
de grà. El 25 i el 26 magatzem i magatzem 
refrigerat. 

Els alçats són motl característics i els edificis es 
troben en bon estat de conservació, exceptuant els 
cossos adjacents més baixos i les cobertes porxades 
que es van col·locar per unir els edificis.
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