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PPiiaannoo  FFeerriiee  NNaattaalliizziioo..  
LLaa  CCoonnssaapp  aallzzaa  llaa  vvooccee::  
““  ggaarraannttiiaammoo  uunnaa  ffeessttiivviittàà  ppeerr  

ttuuttttii!!!!””  
  
QQuueessttaa  mmaattttiinnaa,,  llaa  CCoonnssaapp  ddii  PPaallaazzzzoo  CChhiiggii,,  rraapppprreesseennttaattaa  ddaaii  ddiirriiggeennttii  
ssiinnddaaccaallii  GG  ..GGuueerrrriissii,,  GG..  SSeerreenneelllliinnii,,  DD..  PPaalloommbbii,,  FF..  TTrroonn  ee  DD..  MMaagglliiaannoo  
hhaa  iinnccoonnttrraattoo  iill  ddrr..  MMaarriioo  RRoobbeerrttiinnii  ppeerr  ddiissccuutteerree  ee  aaffffrroonnttaarree  aallccuunnee  
pprroobblleemmaattiicchhee  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  iill  PPiiaannoo  FFeerriiee  ppeerr  llee  pprroossssiimmee  ffeessttiivviittàà  
nnaattaalliizziiee..  
QQuueessttaa  OO..SS..,,  aa  sseegguuiittoo  ddeellllee  llaammeenntteellee  ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  hhaa  rriibbaaddiittoo  llaa  
nneecceessssiittàà  ddii  ggaarraannttiirree  uunnaa  ffeessttiivviittàà  ppeerr  ttuuttttii  ii  ddiippeennddeennttii  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo  
ddii  PP..SS..  ““PPaallaazzzzoo  CChhiiggii””  iinn  ssiinnttoonniiaa  ccoonn  ll’’iimmppeeggnnoo  pprreessoo  ee  ssoottttoossccrriittttoo  ccoonn  
ttuuttttee  llee  OO..SS..  ddii  bbaassee  iinn  sseeddee  dd’’aaccccoorrddoo  ssiinnddaaccaallee..    
SSuu  qquueessttoo  ppuunnttoo  aappppaarree  ssuuppeerrfflluuoo    rriiccoorrddaarree  cchhee  èè  oorrmmaaii  pprraassssii  
ccoonnssoolliiddaattaa  nneell  tteemmppoo  cchhee  iinn  ttuuttttii  ggllii  uuffffiiccii  ddii  PPoolliizziiaa  ssii  ggaarraannttiissccaa  llaa  
ffrruuiizziioonnee    ((ssaallvvoo  ddeellllee  ccoonnttiinnggeennttii  ssiittuuaazziioonnii  ddii  sseerrvviizziioo))  ddii  uunnaa  ffeessttiivviittàà  aall  
llaavvoorraattoorree  rriicchhiieeddeennttee  ((sscceellttaa,,  ssoolliittaammeennttee  ttrraa  nnaattaallee  oo  ccaappooddaannnnoo))    ee  
pprroopprriioo  ppeerr  qquueessttoo  ssii  eellaabboorraa  iill  ppiiaannoo  ffeerriiee,,  cchhee  nneell  ccaassoo  iinn  eessaammee  vveeddee  llaa  
sscceellttaa  ddii  dduuee  ddiissttiinnttii  ppeerriiooddii::  

  nnaattaallee  ddaall  1199  ddiicceemmbbrree  aall  2299  ddiicceemmbbrree  
  ccaappooddaannnnoo  ddaall  3300  ddiicceemmbbrree  aall  88  ggeennnnaaiioo  

PPeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo  llaa  CCoonnssaapp  hhaa  cchhiieessttoo  iill  rriissppeettttoo  ddeeggllii  iimmppeeggnnii  aassssuunnttii  ee  
ddeecciissoo  ddii  pprroommuuoovveerree  ll’’iinnccoonnttrroo  cchhiiaarriiffiiccaattoorree  ccoonn  iill  ddrr..  RRoobbeerrttiinnii..  
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--  ppaagg..  22  --  
  
PPeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  iill  ppeerrssoonnaallee  AAggeennttii  AAuussiilliiaarrii,,  aanncchhee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  
aabbbbiiaammoo  sseennttiittoo  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  cchhiieeddeerree  aall    ddrr..  RRoobbeerrttiinnii  uunnoo  ssffoorrzzoo  iinn  
ppiiùù..  II  ccoolllleegghhii  iinntteerreessssaattii  nnoonn  ssoonnoo  ppoocchhii,,  mmaa  ccoonn  uunn’’ooppppoorrttuunnaa  
rriivviissiittaazziioonnee  ddeeii  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ppeerr  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeell  ccoonnggeeddoo  ((ppeerr  
ii  ccoolllleegghhii  nnoonn  ssii  ttrraattttaa  ddii  ppiiùù  ggiioorrnnii  cchhee  ooccccuuppiinnoo  ll’’iinntteerraa  ffaasscciiaa,,  mmaa  ssoolloo  
dd’’uunnoo  oo  dduuee  ggiioorrnnii  ccoonnffiinnaannttii  ccoonn  llaa  ffeessttiivviittàà)),,  ffoorrssee  ssii  ppoottrreebbbbeerroo  
aaccccoonntteennttaarree  ttuuttttii  ggllii  iinntteerreessssaattii,,  oovvvviiaammeennttee  ssttaabbiilleennddoo  ddeellllee  ffoorrmmuullee  
cchhee  pprreemmiinnoo  ll’’aannzziiaanniittàà  mmaattuurraattaa  ee  iill  pprreeggrreessssoo  ccoonnggeeddoo  ((iinn  ssiittuuaazziioonnii  ddii  
ppiiùù  rriicchhiieessttee  ppeerr  ggllii  sstteessssii  ggiioorrnnii))  ee  ccoonn  llaa  ddoovvuuttaa  aatttteennzziioonnee  aa  nnoonn  
ggeenneerraarree  ssppeerreeqquuaazziioonnii  ttrraa  ggllii  sstteessssii..  
IInnffiinnee,,  aallttrraa  tteemmaattiiccaa  aaffffrroonnttaattaa  nneellll’’iinnccoonnttrroo,,    iill  ttiimmbbrroo  ppeerr  aavvvveennuuttaa  
rriicceezziioonnee  ccoonn  rriillaasscciioo  ccooppiiaa  aallll’’iinntteerreessssaattoo  ddii  ooggnnii  aattttoo  ccoonnsseeggnnaattoo  iinn  
uuffffiicciioo..    EE’’  ssttaattoo  cchhiieessttoo  ddii  iissttiittuuiirree,,  pprreessssoo  ll’’uuffffiicciioo  ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  uunn  
ttiimmbbrroo  cchhee  cceerrttiiffiicchhii  llaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeeggllii  aattttii  ccoonnsseeggnnaattii  aa  rriicchhiieessttaa  
ddeellll’’iinntteerreessssaattoo  ((ccoonnggeeddoo  oorrddiinnaarriioo,,  ccaauussee  sseerrvviizziioo,,  eecccc))..  
LL’’iinnccoonnttrroo  aavvvveennuuttoo  iinn  uunn  cclliimmaa  ddii  mmaassssiimmaa  ccoorrddiiaalliittàà  ee  rriissppeettttoo  rreecciipprrooccoo  
ssii  èè  ccoonncclluussoo  ccoonn  ll’’iimmppeeggnnoo  ddeell  ddrr..  RRoobbeerrttiinnii  ddii  pprreennddeerree  aattttoo  ddeellllee  
rriicchhiieessttee  aavvaannzzaattee  ddaallllaa  CCoonnssaapp  ppeerr  ppooii  eesssseerree  ttrraassmmeessssee  aallll’’aatttteennzziioonnee  
ddeell  ssiiggnnoorr  DDiirriiggeennttee  ppeerr  llee  aapppprroopprriiaattee  vvaalluuttaazziioonnii..  
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