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LLAA  CCOONNSSAAPP  HHAA  IINNCCOONNTTRRAATTOO  

IILL  DDIIRREETTTTOORREE  DDEELLLL’’IISSPPEETTTTOORRAATTOO  
DDRR..  EENNRRIICCOO  AAVVOOLLAA  

  
QQuueessttoo  ppoommeerriiggggiioo  uunnaa  ddeelleeggaazziioonnee  ddeellllaa  CCoonnssaapp                      
((GG..  GGuueerrrriissii,,  MM..  IInnffuussssii,,  FF..  TTrroonn))  hhaa  iinnccoonnttrraattoo  iill  
DDiirreettttoorree  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo  ddrr..  EEnnrriiccoo  AAvvoollaa  ppeerr  ddiissccuutteerree  
ee  aaffffrroonnttaarree  aallccuunnee  tteemmaattiicchhee  rraapppprreesseennttaattee  ddaall  
ppeerrssoonnaallee..  PPeerr  llaa  ddeelleeggaazziioonnee  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo  pprreesseennttii  
aanncchhee  iill  DDrr..  EErrrraannttee  PPaarrrriinnoo  ee  iill  SSoovv..  BBaarrbbaattoo..  
EE’’  ssttaattoo  ddiissccuussssoo  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo  ::  

  AAssppiirraazziioonnii  iinntteerrnnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee::  llaa  CCoonnssaapp,,  ppuurr  
aapppprreezzzzaannddoo  llaa  vvoolloonnttàà  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  ddii  pprroocceeddeerree  
aadd  uunnaa  mmiirraattaa  eedd  aatttteennttaa  aannaalliissii  ddeellllee  rriicchhiieessttee  ddeell  
ppeerrssoonnaallee,,  hhaa  rriibbaaddiittoo  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  sseegguuiirree  uunn  
ccrriitteerriioo  ooggggeettttiivvoo  ddii  mmeerriittooccrraazziiaa  ee  aannzziiaanniittàà  llooccaallee,,  
cchhee  eessaallttii  ee  vvaaggllii  llee  aassppiirraazziioonnii  pprreeggrreessssee  ((ffoorrssee  mmaaii  
ccoonnssiiddeerraattee  ee//oo  vvaalluuttaattee……iinn  mmoollttee  ooccccaassiioonnii……))..  PPeerr  
qquueessttaa  tteemmaattiiccaa  llaa  DDiirreezziioonnee  hhaa  iinntteessoo  ffoorrnniirree  llee  
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sseegguueennttii  iinnddiiccaazziioonnii::  11))  ddii  sseegguuiirree  ccoonn  aatttteennzziioonnee  
ttuuttttee  llee  iissttaannzzee  pprreesseennttaattee  ddaall  ppeerrssoonnaallee  iinntteerreessssaattoo  
aa  mmoovviimmeennttaazziioonnii  iinntteerrnnee,,  ppaassssaaggggii  ddii  ttuurrnnoo  oo  
vvaarriiaazziioonnii  ddii  mmaannssiioonnii,,  sseegguueennddoo  uunnaa  ““ttaabbeellllaa  iinntteerrnnaa””  
cchhee  oorrddiinnaa  ppeerr  qquuaalliiffiiccaa,,  ppeerriiooddoo  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  
iissttaannzzaa  ee  ttiippoo  ddii  rriicchhiieessttaa;;  22))    ddii  ccoonnssiiddeerraarree  ttuuttttee  llee  
iissttaannzzee  pprreesseennttaattee  ddaall  ppeerrssoonnaallee,,  ggaarraanntteennddoo  ll’’eessaammee  
ee  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ppeerr  ttuuttttii;;  33))  ddii  aavveerr  ssooddddiissffaattttoo  ggiiàà  
uunn’’eelleevvaattaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  rriicchhiieeddeennttii;;  44))  ddii  rreennddeerree  
ddiissppoonniibbiillee  ““llaa  ttaabbeellllaa””  ppeerr  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  
ddeessiiddeerraasssseerroo  aavveerree  ddeellllee  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  
aanncchhee  aall  ssoolloo  ffiinnee  ddii  ccoonnoosscceerree  lloo  ssttaattoo  ppeerrssoonnaallee  
ddeellllaa  pprroopprriiaa  rriicchhiieessttaa;;  55))  cchhee  eennttrroo  bbrreevvee  ppeerriiooddoo  
ssaarraannnnoo  aaccccoollttee  aallttrree  rriicchhiieessttee  cchhee  ssoonnoo  ggiiàà  iinn  
eelleennccoo;;  66))  ddii  iinnvviittaarree  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  cchhee  aammbbiissccee    
aa  vvaarriiaazziioonnii  ddii  iinnccaarriiccoo  oo  mmaannssiioonnii  aa  pprreesseennttaarree  
ooppppoorrttuunnaa  RRIICCHHIIEESSTTAA  SSCCRRIITTTTAA..    
LLaa  CCoonnssaapp,,  aanncchhee  aa  sseegguuiittoo  ddeellllee  ttaannttee  sseeggnnaallaazziioonnii  
rraapppprreesseennttaattee,,  hhaa  cchhiieessttoo  aallllaa  DDiirreezziioonnee  ddii  
mmoonniittoorraarree  ccoonn  mmaaggggiioorree  aatttteennzziioonnee  llee  aassppiirraazziioonnii  
ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  aallccuunnee  ddeellllee  qquuaallii,,  nneeii  ffaattttii,,  ““aaffffooggaannoo””  
iill  ppiiùù  ddeellllee  vvoollttee  nneell  ““mmaarree  ddeellll’’iinnddiiffffeerreennzzaa””..  EE’’  ssttaattoo  
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cchhiieessttoo  ddii  eevviittaarree  llaa  ssccoorrrreettttaa  pprroocceedduurraa  cchhee  hhaa  
vviissttoo  iinn  ppaassssaattoo  cchhiieeddeerree  ttaannttaa  eenneerrggiiaa  aaii  ccoolllleegghhii  
ppeerr  aappppaaggaarree  llee  nnuummeerroossee  ee  ffaattiiccoossee  eessiiggeennzzee  ddii  
sseerrvviizziioo  ee  ppooii  rreelleeggaarree  pprroopprriioo  qquueell  ppeerrssoonnaallee  aa  
sseerrvviizziioo  ““ttaappppaa  bbuucchhii””  oo,,  aaddddiirriittttuurraa,,  ““sseennzzaa  uunnaa  
““ssttaabbiillee  ccoollllooccaazziioonnee””  ccoonn  ll’’aappppeellllaattiivvoo  ddii  ““jjoollllyy””  
ddiimmeennttiiccaannddoo  ““ssccoorrrreettttaammeennttee””    qquuaannttoo  rriicceevvuuttoo,,  aa  
vvaannttaaggggiioo  ddii  ppsseeuuddoo  ccaappaacciittàà  iinnddiivviidduuaallii    oo  pprreessuunnttee  
ttaallii  cchhee  ““ssccaavvaallccaannoo””  ll’’oorrddiinnee  ee  ll’’aatttteessaa  ddii  cchhii,,  nneeggllii  
aannnnii,,  hhaa  ddiimmoossttrraattoo  ssuull  ccaammppoo  pprrooffeessssiioonnaalliittàà,,  
iimmppeeggnnoo  ee  ttaannttaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddooccuummeennttaattaa  ddaaii  sseerrvviizzii  
cchhee  ssoonnoo  ccuussttooddiittii  nneeggllii  aarrcchhiivvii    ssttoorriiccii  
ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo..  LLAA  CCOONNSSAAPP  VVIIGGIILLEERRAA’’  CCOONN  
MMOOLLTTAA  AATTTTEENNZZIIOONNEE  CCOOSSAA  AACCCCAADDRRAA’’  PPEERR  IILL  
FFUUTTUURROO……  
  VViiggiillaannzzaa  iinnggrreessssii  PPaallaazzzzoo  CChhiiggii::  ccoonn  llaa  ppaarrtteennzzaa  
ddeeggllii  aaggggrreeggaattii  èè  ffiinniittoo,,  ppuurrttrrooppppoo,,  iill  ppeerriiooddoo  ddeellllaa  
““vvaacccchhee  ggrraassssee””,,  rreeaalliizzzzaattoo  ee  mmaanntteennuuttoo  ggrraazziiee  
aallll’’iinntteerrvveennttoo  eesscclluussiivvoo  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee..    IIll  tteerrmmiinnee  
ddeell  pprreeddeettttoo  ppeerriiooddoo  hhaa  rriiccoonnsseeggnnaattoo  aallll’’IIssppeettttoorraattoo  
qquueell  cclliimmaa  ddii  ““tteennssiioonnee””  ee  ““iinnssooddddiissffaazziioonnee””  cchhee  hhaa  
ccaarraatttteerriizzzzaattoo  tteemmppoo  ffaa,,  iill  sseerrvviizziioo  aaggllii  iinnggrreessssii  ddii  
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PPaallaazzzzoo  CChhiiggii,,  ddoovvee  mmaaggggiioorrmmeennttee  ssii  aaccuuiissccee  iill  
mmaalleesssseerree  ddeeii  ccoolllleegghhii,,  ddoovvuuttoo  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo  ee  ppeerr  
aallccuunnii  aall  rriittoorrnnoo  ““  ssuuii  ppoorrttoonnii””,,  aassssiisstteennddoo  aa  qquueellllaa  
cchhee  ccoommuunneemmeennttee  ssii  ddeeffiinniissccee  uunnaa  ffoorrzzaattaa    
““rreeggrreessssiioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee””..  LL’’iinncceennttiivvoo  rriiccoonnoosscciiuuttoo  
ee,,  ddiirreemmoo  nnooii,,  ddoovveerroossoo,,  lleenniissccee  iinn  ppaarrttee  llaa  vvoolloonnttàà  
ddeeii  ccoolllleegghhii  ddii  aatttteennddeerree  uunn  ccaammbbiioo  ffiissiioollooggiiccoo  ee  ddii  
nnaattuurraallee  aavvvviicceennddaammeennttoo  ccoonn  ppeerrssoonnaallee  ddii  ““ffrreessccaa””  
aasssseeggnnaazziioonnee..  SSeemmpprree  ggrraazziiee  aallllee  eenneerrggiiee  ddeellllaa  
DDiirreezziioonnee,,  llee  rreecceennttii  mmoovviimmeennttaazziioonnii  mmiinniisstteerriiaallii  
hhaannnnoo  ppoorrttaattoo  aallll’’IIssppeettttoorraattoo  uunnaa  ddiissccrreettaa  aalliiqquuoottaa  ddii  
““nnuuoovvoo  ppeerrssoonnaallee””  ((ddiissccrreettaa  vvaalluuttaannddoo  ll’’aattttuuaallee  
mmoommeennttoo  ssttoorriiccoo  ggeenneerraallee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo))  cchhee  
nnoonn  èè  cceerrttaammeennttee  ssuuffffiicciieennttee  aa  ssooddddiissffaarree  llee  
ccoonnttiinnuuee  ee  aaccccrreesscciiuuttee  eessiiggeennzzee  ddii  sseerrvviizziioo  ddii  PPaallaazzzzoo  
ee  ppeerr  ccuuii  llaa  DDiirreezziioonnee  ssii  èè  ggiiàà  aattttiivvaattaa  ppeerr  rriicchhiieeddeerree,,  
ccoonn  vvaarriiee  ffoorrmmuullee,,  uunn’’iinntteeggrraazziioonnee..    SSuullllaa  tteemmaattiiccaa  
ooggggeettttoo  dd’’eessaammee,,  llaa  DDiirreezziioonnee  hhaa  ggaarraannttiittoo  cchhee  ttuuttttoo  
iill  ppeerrssoonnaallee  aasssseeggnnaattoo  ddii  rreecceennttee  ssaarràà  ddeessttiinnaattoo  aaii  
sseerrvviizzii  dd’’iinnggrreessssoo  aa  PPaallaazzzzoo  CChhiiggii  ee  cchhee,,  uullttiimmaattii  ii  
ccoonnggeeddii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  ppeerr  ttrraassffeerriimmeennttoo  iinn  ccoorrssoo,,  iill  
ppeerrssoonnaallee  ““aannzziiaannoo  ddii  ppaallaazzzzoo””  aattttuuaallmmeennttee  
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ccoommaannddaattoo  ddii  sseerrvviizziioo  aaggllii  iinnggrreessssii,,  aavvrràà  uunnaa  ddiivveerrssaa  
ccoollllooccaazziioonnee  iinn  bbaassee  aa  ddeellllee  sscceellttee  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee..  
PPeerr  llaa  CCoonnssaapp  vvaallee  mmoollttoo  iill  ccrriitteerriioo  ddeell  rriissppeettttoo  ppeerr  
cchhii  hhaa  ggiiàà  ddaattoo  ll’’eesseemmppiioo  llaavvoorraattiivvoo  ccoonn  iimmppeeggnnoo  ee  
pprrooffiittttoo,,    oonnoorraannddoo  iill  ssuuoo  ttuurrnnoo……RRIISSPPEETTTTIIAAMMOOLLOO!!!!!!  
  SSttrraaoorrddiinnaarrii::  LLaa  CCoonnssaapp  hhaa  vvoolluuttoo  aaffffrroonnttaarree  llaa  
qquueessttiioonnee  rreellaattiivvaa  aalllloo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo,,  aallllaa  ssuuaa  
ggeessttiioonnee  ee  aallllee  ssuuee  nnuuoovvee  mmooddaalliittàà  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  
iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  nnoorrmmaattiivvee  cchhee  lloo  ddiisscciipplliinnaannoo  ee  
cchhee  lloo  ssuuddddiivviiddoonnoo  iinn  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  eemmeerrggeennttee  ee  
ssttrraaoorrddiinnaarriioo  pprrooggrraammmmaattoo..  SSuullllaa  tteemmaattiiccaa  
ssttrraaoorrddiinnaarriioo,,  ddaa  sseemmpprree  iinnddiissccuussssoo  eelleemmeennttoo  ddii  
““ssttiimmoolloo  pprrooffeessssiioonnaallee””,,  iinn  ssppeecciiee  llaaddddoovvee  nnoonn  ssii  
ppeerrcceeppiissccoonnoo  aallttrree  ““ffoorrmmee  ddii  eennttrraattee””  ttiippiicchhee  ddii  
aallttrree  rreeaallttàà  llaavvoorraattiivvee,,  aabbbbiiaammoo  ddoovvuuttoo  pprreennddeerree  
aattttoo,,  ccoommee  ssttrruuttttuurraa  ssiinnddaaccaallee,,  mmaa  aanncchhee  ccoommee  
aappppaarrtteenneennttii  aallll’’IIssppeettttoorraattoo,,  ddii  ttaannttiissssiimmee  
sseeggnnaallaazziioonnii  ddii  mmaallccoonntteennttoo  cchhee  rriisscchhiiaannoo  ssii  ssvvuuoottaarree  
qquuaannttoo  ddii  bbuuoonnoo  nneeggllii  aannnnii  ssii  eerraa  ccoossttrruuiittoo,,  ccoonn  
gguuaaddaaggnnii  pprrooffeessssiioonnaallii  ggeenneerraallii  ((ee  aanncchhee  
ssooddddiissffaazziioonnii  ppeerrssoonnaallii))  aaccccllaammaattii  ee  rriiccoonnoosscciiuuttii  ddaallllee  
ppiiùù  aallttee  ccaarriicchhee  ddeellllaa  PP..CC..MM..    NNoonn  ppoottrreemmmmoo  mmaaii  
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ddiimmeennttiiccaarree,,  NNOOII  CC’’EERRAAVVAAMMOO  EE  PPOOSSSSIIAAMMOO  
DDIIRRLLOO  EE  DDOOCCUUMMEENNTTAARRLLOO,,    qquuaannddoo  cchhii,,  nnoonn  
ccoonnoosscceennddoo  ggllii  eeqquuiilliibbrrii  ddii  uunnaa  rreeaallttàà  llaavvoorraattiivvaa  ccoommee  
PPaallaazzzzoo  CChhiiggii  ee  vviicciinnoo  aa  cchhii  llaa  ccoonnoosscceevvaa  ((lleeggggeettee  
bbeennee!!!!)),,  ffoorrttee  ddeell  vveennttoo  ddeeggllii  sscchheemmii  rriiggiiddii  ddeellll’’AA..nn..qq..  
iinn  ttrraattttaazziioonnee,,  iinnttiimmaavvaa  ll’’oobbbblliiggaattoorriieettàà  ddii  aattttuuaarree  
uunnaa  cceerrttaa  pprroocceedduurraa  cchhee,,  sseeppppuurr  pprreevviissttaa,,  ((mmaa  lloo  
ssaarreebbbbee  ppeerr  ttuuttttee  llee  rreeaallttàà  llaavvoorraattiivvee  aalllloorraa……ddoovvee  lloo  
sstteessssoo  llaa  ttrraassccuurraa  iinnvveeccee……))  ddiisseeggnnaavvaa  uunn  ttrraacccciiaattoo  
ffuuttuurroo  mmiiooppee  ee  ppooccoo  pprroodduuttttiivvoo  ee  ssuu  ccuuii  mmoollttoo  pprreessttoo  
ssii  rraaccccoogglliieerraannnnoo  ii  ffrruuttttii,,  ppuurrttrrooppppoo  ppeerr  nnooii  aacceerrbbii..  
VVeeddrreemmoo!!  CCoommee  ssiinnddaaccaattoo  oonneessttoo,,  rreessppoonnssaabbiillee  ee  
pprrooffeessssiioonnaallee  nnoonn  ppoossssiiaammoo  cchhee  nnoonn  ccoonnddiivviiddeerree  ttaallee  
ccoonnddoottttaa,,  iinn  mmaaggggiioorr  mmiissuurraa  qquuaannddoo  ssii  ddiippiinnggee  iill  
ppaassssaattoo  ccoommee  ““nnoonn  ggiiuussttoo””,,  nnoonn  iinn  lliinneeaa  ccoonn  llaa  
nnoorrmmaattiivvaa  aa  rriigguuaarrddoo,,  ccoommee  ssee  iill  nnoossttrroo  llaavvoorroo  
““aaggggiiuunnttiivvoo””  ffoossssee  ssttaattoo  eesseegguuiittoo  nneell  ppaassssaattoo  
iirrrreeggoollaarrmmeennttee..  II  ffaattttii  ddiimmoossttrraannoo  iill  ccoonnttrraarriioo!!  II  
rriissuullttaattii  ssttrriillllaannoo  ddiivveerrssaammeennttee!!!!  PPeerrcchhéé  iinnvveerrttiirree  llaa  
rroottttaa??  PPeerrcchhéé  nnoonn  ccoonnssiiddeerraarree  uunn  mmooddeelllloo  ddaa  sseemmpprree  
vviinncceennttee??  IIll  tteemmppoo,,  ccoommee  aall  ssoolliittoo,,  ccii  rriissppoonnddeerràà..  
VVeeddiiaammoo!!  AAssppeettttiiaammoo!!!!  
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  UUffffiicciioo  AAmmmm..vvoo  CCoonnttaabbiillee  ee  UUffffiicciioo  AAggggiioorrnnaammeennttoo  
PPrrooffeessssiioonnaallee..  PPrroossssiimmee  nnoovviittàà::  dduurraannttee  ll’’iinnccoonnttrroo  iill  
DDiirreettttoorree  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  ddeellllaa  pprroossssiimmaa  iissttiittuuzziioonnee  
ddii  nn..22  UUffffiiccii..  IIll  pprriimmoo  ssii  ooccccuuppeerràà  ddeellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  ee  
ssaarràà  ggeessttiittoo  ddaa  nn..  22  ooppeerraattoorrii,,  iill  sseeccoonnddoo  aavvrràà  ccuurraa  
ddeellll’’aassppeettttoo  rreellaattiivvoo  aallll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  
aaddddeessttrraammeennttoo  aall  ttiirroo  ((qquueesstt’’uullttiimmoo  ddii  nneecceessssaarriiaa  
iimmppoorrttaannzzaa  èè  ssttaattoo  pprrooppoossttoo  ddaallllaa  nnoossttrraa  OO..SS..  iinn  sseeddee  
ddii  ttrraattttaattiivvaa  ddeecceennttrraattaa  ee  ccoonnddiivviissoo  aanncchhee  ddaallllee  aallttrree  
OOOO..SSSS..  pprreesseennttii))..    
  SSeeddee  ddiissttaaccccaattaa  FFeerrrraatteellllaa::  ddii  pprroossssiimmaa  iissttiittuuzziioonnee  
llaa  ttuurrnnaazziioonnee  ccoonnttiinnuuaattiivvaa  ((hh2244))  pprreessssoo  llaa  sseeddee  
ddiissttaaccccaattaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  FFeerrrraatteellllaa  iinn  LLaatteerraannoo  cchhee  
pprreevveeddrràà  ll’’iimmppiieeggoo  ddii  cciirrccaa  nn..  1155  uunniittàà..  IIll  sseerrvviizziioo  
ssaarràà  ooppeerraattiivvoo  nnoonn  aappppeennaa  tteerrmmiinnaattii  ii  llaavvoorrii  ddeeii  llooccaallii  
aadd  uussoo  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo..  
  EEsseerrcciittaazziioonnii  ddii  ttiirroo  nneellllaa  cciittttàà  ddii  RRoommaa::  llaa  CCoonnssaapp  
hhaa  rriibbaaddiittoo  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  ((nnoonn  ccii  ssttaanncchheerreemmoo  
mmaaii……))  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  iinnvviiaarree  aanncchhee  iill  ppeerrssoonnaallee  
ttuurrnniissttaa  pprreessssoo  ii  ppoolliiggoonnii  ddii  ttiirroo  ccoonn  sseeddee  nneellllaa  cciittttàà  
ddii  RRoommaa..    
  EEsseerrcciittaazziioonnii  ddii  tteeccnniicchhee  ooppeerraattiivvee::  ggiiàà  ddaaii  pprroossssiimmii  
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ggiioorrnnii,,  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ddeettttaammii  ddeell  nnuuoovvoo  AA,,nn..qq..,,  iill  
ppeerrssoonnaallee  ssaarràà  iinnvviiaattoo  pprreessssoo  llaa  SSccuuoollaa  ddii  SSppiinnaacceettoo  
ppeerr  llee  pprreevviissttee  eesseerrcciittaazziioonnii  ddii  tteeccnniicchhee  ooppeerraattiivvee..  
  PPiiaannoo  FFeerriiee  EEssttiivvoo::  èè  ssttaattoo  aannnnuunncciiaattoo  cchhee  nneeii  
pprriimmiissssiimmii  ggiioorrnnii  ddii  ggiiuuggnnoo  ssaarràà  ddiivvuullggaattoo  aa  ttuuttttoo  iill  
ppeerrssoonnaallee  iill  ppiiaannoo  ffeerriiee  eessttiivvoo  22001100  ..  

  
  
PPeerr  sseeggnnaallaazziioonnii  cchhee  iinntteerreessssaannoo  

iill  ttuuoo  sseerrvviizziioo  aallll’’IIssppeettttoorraattoo  
ssccrriivvii  aa::  

sseeggrreetteerriiaa@@ccoonnssaappppaallaazzzzoocchhiiggii..ccoomm  
                                                                                                                            
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                

……ssaapprreemmoo  ddaarree  rriissppoossttaa  aallllee  
ttuuee  ddoommaannddee......  
  

……ssaapprreemmoo  sseegguuiirree  llaa  ssttrraaddaa  
ppiiùù  ggiiuussttaa  ppeerr  llee  ttuuee  aassppeettttaattiivvee……  

  
  

 
 
                                                          
 
Roma, 31 maggio 2010 


