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Passarel·la que uneix els pavellons, els dos edificis 

aparcament, l’antiga entrada Nord i la nova entrada Sud

Reducció de la velocitat dels vehíclesEntrada Nord existent Connectar els diferents centres a 
través del tramvia

S’organitza alternant zones d’estar 
més recollides i zones més obertes

Relació dels equipaments 
amb l’espai públic

Presència dels peatons i les 
bicicletes 

ZONA AMB GRANS 
FLUXES PUNTUALS

CANVI DE SECCIÓ
adaptant-se al seu entorn

ZONA CONNECTORA
zona d’estar i activitat

ESPAI PÚBLIC + EQUIPAMENTS + FLUXESQUÈ és el CAMPUS ?

TR
A

M
TR

A
M

TR
A

M
TR

A
M

TR
A

M
TR

A
M

TR
AM

TRAM

TRAMTRAM TRAM

B
U

S
B

U
S

B
U

S

B
U

S

BU
S

BU
S

BU
S

BUS

B
U

S

BUS BUS

Es vol resaltar la importància dels edificis històrics industrials existents. Per aquest motiu les noves edifica-
cions seran més petites en planta i en alçada que l’antic edifici frigorífic. 
Els edificis propers a l’antic mercat no seran de més dimensió.

SECCIÓ TRANSVERSAL DEL CAMPUS
De la Fira a Borgo Roma

92m

16m

30m

107m

PROJECTORS
Lluminàries que resalten els edi-
ficis existents i els equipaments 
principals.

SUSPENSIONS
Són aquelles lluminàries que es 
situen als passejos aporticats.

FANALS
Són aquells que es situen a les 
zones ajardinades del campus i 
també als eixos transversals i a 
l’eix cívic.

RECORREGUTS
Lluminàries que resalten recorre-
guts a baixa alçada, i s’utilitzaran 
per remarcar els camins que 
travessen les zones ajardinades,

Borgo Roma

Verona città

Fira
ZAI

EDIFICIS RELLEVANTS DE L’EMPLAÇAMENT
El Campus es situa dins de l’antic recinte del Ex-Mercato Ortofrutticolo i per tant la relació amb els edificis 
industrials existents és molt estreta. 
Principalment podem destacar dues grans peces: l’antic edifici frigorífic dels Ex-Magazzini Generali i l’Ex-
Mercato Ortofrutticolo. 
A l’oest del solar hi trobem la Fira de Verona, a l’est el barri Borgo Roma, al sud teixit industrial (ZAI) i al 
Nord la nova entrada al Parco dell’Adige Sud i el sector de la Ferrovia. Aquestes trames urbanes diferents 
han de ser lligades amb el Campus-Articular.

L’anomenem Campus perquè 
es recolza en la impotància de 
l’espai públic per relacionar 
els equipaments i els diferents 
teixits.

Aquest gran Campus crearà 
fluxes i activitat per tal de re-
valoritzar Verona Sud i crear 
així un nou centre.

Ex-Mercato Ortofrutticolo Antic Edifici Frigorífic

NOU TEIXIT: MIXTICITAT D’USOS
El teixit existent és principalment residencial amb molt pocs serveis i comerços pel 
barri. Es proposen unes illes amb mixticitat d’usos que permetin cobrir les neces-
sitats del nou teixit i l’existent. A la vegada que es crea una centralitat més forta al 
mesclar usos més domèsctics i locals amb usos més metropolitans.

LES TEXTURES DEL CAMPUS
Contrast entre les velles i les noves textures. L’estat actual està enmurellat i abandonat, i per tant tot són tanques i 
murs.
Les noves textures volen contrastar amb els edificis antics utilitzant materials més actuals tot i que es manté el for-
migó com a “leitmotiv” en el paviment principal del campus.

ENLLUMENAT 
L’enllumenat públic és, sens dubte, una part indiscutible del paisatge urbà que influ-
eix decisivament en molts aspectes de la vida nocturna de la ciutat. A més a més han 
de donar seguretat i garantir la no contaminació lumínica.
Es tindrà en compte els diferents recorreguts i activitats alhora d’escollir un tipus de 
làmpada, així com també ressaltar els elements singulars. 

LA FIRA VIA DEL LAVORO CAMPUS

Equipament

Aparcament 

USOS CAMPUS
70.800m2
54.000m2
26.000m2
32.000m2 
20.000m2 

USOS EXEMPLE ILLA MIXTA
8.800m2
3.600m2
3.600m2
5.400m2 

soterrat
edifici

Aparcament 

Terciari

Residencial
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