
SITUACIÓ
El Vèneto és una regió nord-oriental de la Penínula Itàlica amb 4,5 milions d’habitants, 
la capital de la qual és Venècia. Administrativament es divideix en 7 províncies: Bel-
lungo, Pàdua, Rovigo, Treviso, Venècia, Vicenza i Verona.

El seu territori és morfològicament molt divers, amb un predomini de pla-
nures (56,4%), però també compta amb les zones de muntanya (29,1%) i, en 
menor altura, els turons (14,5%). El territori muntanyós es troba sobretot al 
nord, als Alps. D’on baixen molts rius que desemboquen a la Mar Adriàtica. 
Els rius més importants de sud a nord són: el Po, l’Adige, el Brenta, el Piave, el 
Tagliamento i el Livenza.
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Districte 1: 
barris: Città antica, Veronetta,  
Cittadella i San Zeno
densitat: 70
habitants: 32.000
superfície: 452 ha
Districte 2
barris: Borgo Trento, Avesa, Quinzano, 
Parona, Valdonega, P.te Crencano
densitat: 13,31
habitants: 36.800
superfície: 2.700 ha

Districte 3
barris: Borgo Milano, Stadio, Chievo, 
San Massimo, Basson, Borgo Nuovo, 
Saval
densitat: 18,43
habitants: 60.000
superfície: 32.000 ha

Districte 4
barris: Santa Lucia, Golosine, Madon-
na di Dossobuono 
densitat: 17,2
habitants: 27.000
superfície: 1.500 ha

Districte 5
barris: Borgo Roma, Cadidavid 
densitat: 11,21
habitants: 37.000
superfície: 3.300 ha

Districte 6
barris: Borgo Venezia, Borgo Trieste, 
San Felice 
densitat: 57.61
habitants: 31.000
superfície: 550 ha

Districte 7
barris: Porto San Pancrazio, San 
Michele Extra, Madonna di Campagna 
densitat: 1016
habitants: 22.000
superfície: 2.160 ha

Districte 8
barris: Montorio, Mizzole, Quinto, Poi-
ano, Marzana, S. Maria in Stelle 
densitat: 3,03
habitants: 17.500
superfície: 5.700 ha

DENSITAT HABITANTS
(de més a menys)(de més a menys)

DEMOGRAFIA

La província de Verona té 925.240 habitants i la seva capital, Verona. Es situa a la 
riba del riu Adige, al peu del Lessini, a l’entrada de la plana d’un dels passos més 
importants dels Alps, el del Brenner.
Limita al Nord amb el Trentino-Alto Adige (Trento), a l’est amb la província de Vi-
cenza i la província de Pàdua, al sud amb la província de Rovigo, al sud i a l’oest 
amb Llombardia (província de Màntua i la província de Brescia).

EL QUADRANTE EUROPA
El Quadrant d’Europa és una zona de Verona, ubicada a la cruïlla de l’autopista Brenner i la Sereníssima, i la intersecció ferroviària 
corresponent (Brenner i Milà-Venècia). El Quadrant d’Europa és el punt de trobada ideal pel transport de mercaderies tant per 
carretera, per ferrovia com per aire ja que estant connectats a l’aeroport de Verona. Per aquí passen les mercaderies procedents o 
amb destinació al nord d’Europa, a través del pas de Brenner, i el trànsit des de i cap a França i Espanya per als països d’Europa de 
l’Est. Entre els nodes intermodals d’Europa, Verona ocupa el primer lloc sobre la base d’una anàlisi qualitativa que va supervisar 
el funcionament de 100 centres de logística de 30 països.

VERONA CIUTAT                                                 
Patrimoni de la humanitat 
La ciutat ha estat declarada patrimoni de la hu-
manitat per la UNESCO per la seva estructura 
urbana i per la seva arquitectura. Verona és un 
clar exemple de ciutat que s’ha anat desenvo-
lupant progressivament i interrompudament du-
rant dos mil anys, integrant els elements artís-
tics d’altíssima qualitat dels diferents períodes 
històrics. És també un exemple excepcional de 
ciutat fortificada en les etapes més crucials de la 
història europea.

ECONOMIA
L’economia del territori veronès es compon principalment de petites i mitjanes empreses, encara que tam-
bé hi ha grans indústries, per a les que el centre logístic de Verona juga un paper crucial en l’assignació de 
comerç internacional. 
A la província de Verona hi trobem nombrosos sectors que distingeixen l’economia la qual es divideix eq-
uitativament en: indústria, comerç, artesania, serveis, agricultura (sobretot a la província) i el turisme.

AGRICULTURA: el sector vitivinícola és considerat el sector agrícola més important de Verona, a nivell 
provincial el 40.5%  de les explotacions agrícoles estan dedicades a la vinya. El sector hortofructícola és 
una realitat important que implica un gran nombre d’empreses en el sector primari (sobretot a la província), 
i moltes empreses que es dediquen al processament, emmagatzematge i comercialització de productes 
(sobretot a la ciutat).

ARTESANIA: l’activitat productiva es caracteritza per la presència de la petita empresa artesanal con-
eguda pels mobles clàssics.

SERVEIS: és molt important el sector de la banca, amb empreses líders a nivell nacional com Cattolica 
Assicurazioni, ara fusionada amb Unicredit, i Banca Popolare di Verona. El sistema logístic, de transport i 
d’organització del transport en general és de primordial importància per Verona. En particular, s’ha pogut 
desenvolupar gràcies al posicionament dins del Quadrant d’Europa dels operadors ferroviaris privats eu-
ropeus i als projectes de reorganització dels ferrocarrils de l’Estat. El sistema logístic veronès troba els seus 
orígens en el històric Consorci ZAI. El centre intermodal veronès és el més important d’Itàlia degut a molts 
aspectes: té un gran nombre d’empleats, es troba al centre de les principals infraestructures de transport, 
ofereix nombrosos serveis, posseeix la duana i aglutinar 110 empreses.
El sector de la Fira és dels més importants, nascuda al 1898, ja és una realitat internacional i es du a terme 
al complex de Veronafiere amb 350.000m², els quals 122.000m² es divideixen en 12 pavellons. Al llarg de 
l’any obtenen més de 1.100.000 de visitants, molts provenen de l’estranger. La mostra més antiga és la de 
la Fieragricola, la més important és la Fieracavalli i la més important a nivell internacional és la Vinitaly, que 
reuneix els enòlegs i els amants del vi.

TEIXITS

Territori
La ciutat es troba al llarg de les ribes del riu Adige, al punt en el qual entra a 
la plana de Padana tot formant el característic doble meandre a una trentena 
de quilòmetres a l’est del llac de Garda. Verona està situada a 59 metres sobre 
el nivell del mar als peus del Turó de San Pietro pertanyen a les muntanyes de 
Lessini.
Habitants: 264.158 habitants (sensat al 30-09-2011)
Densitat: 1.278,35 hab/km²
Superfície: 206,64km²

Clima
Verona té un clima dominant continental, tot i que el gran llac de Garda amb el 
seu clima submediterrani influencia parcialment el clima de la ciutat. A l’estiu 
les temperatures són molt elevades mentre que durant l’hivern són baixes. La 
humitat relativa és elevada durant tot l’any especialment als mesos d’hivern. La 
temperatura mitjana del Juliol es manté superior als 24ºC mentre que la tem-
peratura mitjana al Gener és al voltant d’1ºC.

Vegetació
La vegetació es troba influenciada per la proximitat del Llac de Garda i pel clima 
de la zona. El caràcter de la vegetació és mediterrani sent els arbes autòctons 
els xiprers, les oliveres, els cedres, els baladres i les palmeres.

Hidrografia
Avui en dia l’Adige travessa Verona a través de poderosos murs construïts de-
sprés de les terribles inundacions del 1882 que destruïren un centenar de 
cases i dos ponts. No obstant no sempre havia estat així ja que Verona era una 
ciutat particularment vinculada al seu riu degut a les nombroses activitats com-
ercials i industrials que si desenvolupaven al seu voltant com els molins, els 
magatzems, petita industria i activitats artesanals.

INDUSTRIA: el sector industrial de Verona és el principal centre italià per al processament de marbre i 
granit i fins i tot és el més important a nivell mundial, pel que fa a la producció d’aglomerats, cobrint el 80% 
de la producció mundial. El sector agroindustrial implica moltes granges i naus, indústries alimentàries 
que s’ocupen de la producció, fabricació, transformació, comercialització i distribució d’aliments. És espe-
cialment forta l’exportació de productes càrnics, preparats o conservats de fruites i verdures, productes 
làctics i gelats. Entre les principals indústries alimentaries hi trobem Giovanni Rana i tres empreses, Trunks, 
Melegatti i Paluani, que deuen el seu èxit al postre típic veronès, el Pandoro. També són importants les in-
dústries tèxtil i del calçat que tenen un caràcter més familiar. A tota la província i a la ciutat són nombrosos 
els fabricants de maquinària i aparells mecànics. Les indústries relacionades amb la impressió i el paper 
tenen orígen al s.XV i avui dia és un sistema complex de grans, mitjanes i petites empreses.

Després de la segona guerra mundial hi ha un ra-
pidisim increment de la població fins els anys 70 
amb un creixement del 50% en vint anys. Fins el 
2001 disminueix lleugerament. La darrera dècada 
ha augmentat tornant al nivells dels anys 70, grà-
cies a la immigració.
Durant aquest llarg període l’àrea urbana ha es-
tat transformada. La ciutat tancada dins la muralla 
ha passat a tenir una gran àrea metropilitana de 
714.000habitants repartits en 1.426km2 gràcies a 
la incorporació de petits municipis que envolten 
la ciutat.
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