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approvato nella seduta del 

Consiglio Direttivo del 9 ottobre 2016 

 

PPrrooggeettttoo  AAiirroonnee  
 

vviittaa  nneeii  bboorrgghhii  ttrraa  mmeemmoorriiaa  ee  ggiioovvaannii  ssppeerraannzzee  
 

 

 

““TThheerree  aarree  oonnllyy  ttwwoo  llaassttiinngg  bbeeqquueessttss  wwee  ccaann  hhooppee  ttoo  ggiivvee  oouurr  cchhiillddrreenn..    

OOnnee  ooff  tthheessee  iiss  rroooottss;;  tthhee  ootthheerr,,  wwiinnggss..””  

  

  ““CCii  ssoonnoo  dduuee  ccoossee  dduurraattuurree  cchhee  ppoossssiiaammoo  ssppeerraarree  ddii  llaasscciiaarree  iinn  eerreeddiittàà  aaii  nnoossttrrii  ffiiggllii::  

llee  rraaddiiccii  ee  llee  aallii..””  
  

  WWiilllliiaamm  HHooddddiinngg  CCaarrtteerr  IIII  
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PPrreemmeessssaa  
AAdduullttii  ee  aannzziiaannii  hhaannnnoo  vviissttoo  sseeppppeelllliirree  ssoottttoo  mmuucccchhii  ddii  ssaassssii  vviittee  ddii  aaffffaannnnii  ee  ffaattiicchhee,,  mmaa  ii  lloorroo  

rriiccoorrddii  iinnttrriissii  ddii  ssttoorriiaa  ee  ddii  aaffffeettttoo  mmaanntteerrrraannnnoo  vviivvoo  ppeerr  sseemmpprree  ll’’aammoorree  ppeerr  ii  pprroopprrii  ppaaeessii..  

NNeeii  nnoossttrrii  ggiioovvaannii  qquueessttoo  lleeggaammee  ssii  ssttaavvaa  rraaffffoorrzzaannddoo  eedd  iill  tteerrrreemmoottoo,,  cchhee  ssttoorrddiissccee  ee  

ddiissoorriieennttaa,,  rriisscchhiiaa  ddii  iinnddeebboolliirrlloo  ee  llaacceerraarrlloo..  

QQuueessttoo  lleeggaammee,,  cchhee  hhaa  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  llaa  nnoossttrraa  iiddeennttiittàà,,  oorraa  vvaa  rriinnvviiggoorriittoo  ee  rriinnnnoovvaattoo  

aattttrraavveerrssoo  uunn  ppaattttoo  iinntteerrggeenneerraazziioonnaallee  ddii  iimmppeeggnnoo  ee  ccoonnddiivviissiioonnee,,  qquuaallee  ggaarraannzziiaa  ppeerr  uunnaa  ssiiccuurraa  ee  

rraappiiddaa  rriinnaasscciittaa  ddeeii  nnoossttrrii  ““BBoorrgghhii””..  

llll  bbuuoonn  vviivveerree  ddeeii  bboorrgghhii  ee  ddeellllee  ccoommuunniittàà  llooccaallii  rraapppprreesseennttaa  uunnaa  ddeellllee  mmaaggggiioorrii  ppootteennzziiaalliittàà  

ddeell  BBeell  PPaaeessee;;  aanncchhee  AAccccuummoollii  eedd  AAmmaattrriiccee,,  aatttteennttee  ccoommee  eerraannoo  aallllee  pprroopprriiee  ttrraaddiizziioonnii  eedd  aall  pprroopprriioo  

ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraallee  aarrttiissttiiccoo  eedd  aammbbiieennttaallee,,  vvoogglliioonnoo  pprreessttoo  ttoorrnnaarree  aa  ffaarr  ppaarrttee  ddii  qquueessttaa  sscchhiieerraa  

eelleettttaa..  

AAffffiiddiiaammoo  aaii  nnoossttrrii  ggiioovvaannii  uunniivveerrssiittaarrii  iill  ccoommppiittoo  ddii  ttuutteellaarree  qquueessttoo  nnoossttrroo  ppaattrriimmoonniioo  ffaattttoo    ddii  

lluuoogghhii  ee  ddii  ppeerrssoonnee  ccaappaaccii  ddii  iinnccoonnttrraarree  ee  ddii  aaccccoogglliieerree..  

LL’’AAiirroonnee  ((CCeenneerriinnoo))  ddaall  vvoolloo  ppoosssseennttee,,  ssoosstteennuuttoo  ddaa  lleennttee  ee  pprrooffoonnddee  bbaattttuuttee  ddii  aallii,,  cchhee  

rreecceenntteemmeennttee  èè  ttoorrnnaattoo  aa  nniiddiiffiiccaarree  ssuuggllii  aallbbeerrii  ddeell  nnoossttrroo  llaaggoo,,    èè    ssttaattoo  sscceellttoo  ccoommee  ssiimmbboolloo  ddeell  

pprrooggeettttoo..      
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PPrrooggeettttoo    
AAsssseeggnnaarree  uunnaa  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  €€  550000  aaggllii  ssttuuddeennttii  uunniivveerrssiittaarrii  rreessiiddeennttii  nneeii  ccoommuunnii  ddii  AAccccuummoollii  ee  

AAmmaattrriiccee,,  qquuaallii  ““AAmmbbaasscciiaattoorrii  ddeell  BBuuoonn  vviivveerree  nneeii  ppiiccccoollii  bboorrgghhii””..  

PPrreevveeddeerree  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  ddeeii  ggiioovvaannii  ssttuuddeennttii  bbeenneeffiicciiaarrii  aa  uunnaa  sseerriiee  ddii  iinniizziiaattiivvee  

ccuullttuurraallii  ee  ddii  ssttuuddiioo  iinnccaarrddiinnaattee  ssuull  tteemmaa  ddeellllaa  ““qquuaalliittàà  ddii  vviittaa  nneeii  cceennttrrii  aabbiittaattii  ddii  ppiiccccoollee  

ddiimmeennssiioonnii””..  

  

FFiinnaalliittàà  
AAiiuuttaarree  ee  vvaalloorriizzzzaarree,,  iinn  qquueessttoo  ddiiffffiicciillee  mmoommeennttoo  ppeerr  llaa  ccoommuunniittàà,,  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  ggiioovvaannii  

uunniivveerrssiittaarrii  cchhee  ssaappppiiaannoo  ccoogglliieerree  iill  vvaalloorree  ee    llee  ppootteennzziiaalliittàà  ccuullttuurraallii  eedd  eeccoonnoommiicchhee  ddeell    ppaattrriimmoonniioo  

aammbbiieennttaallee  ee  aarrttiissttiiccoo  ddeeii  tteerrrriittoorrii  aammaattrriicciiaannii  ee  aaccccuummoolleessii..  

RRaaffffoorrzzaarree  ll’’iiddeennttiittàà  ccoolllleettttiivvaa  ee  iill  sseennssoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ddeeii  ggiioovvaannii  iinn  uunnaa  llooggiiccaa  ddii  ddiiaallooggoo  eedd  

iinnccoonnttrroo  iinntteerrggeenneerraazziioonnaallee..  
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OObbiieettttiivvii  
  CCooiinnvvoollggeerree  ggllii  ssttuuddeennttii  uunniivveerrssiittaarrii,,  iinn  qquueessttoo  ddiiffffiicciillee  mmaa  iimmppoorrttaannttee  mmoommeennttoo,,  iinn  uunn’’iinniizziiaattiivvaa  ddii  

““cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa””  ccoonncceerrttaattaa  ccoonn  llee  iissttiittuuzziioonnii  tteessaa  aa  ssaallvvaarree  iill    ppaattrriimmoonniioo  ddii  rriissoorrssee  ee  ppootteennzziiaalliittàà  ddeell  

nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo;;  

  SSoosstteenneerree  ii  ggiioovvaannii  iinn  mmeerriittoo  aa  ppoossssiibbiillii  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ssttuuddiioo  ee  ddii  llaavvoorroo  nneeii  lluuoogghhii  ddii  nnaasscciittaa;;  

  UUttiilliizzzzaarree  iill  cciirrccuuiittoo  ddeeii  ““BBoorrgghhii  ppiiùù  bbeellllii  dd’’IIttaalliiaa””  ee  ll’’AANNCCII  ((AAssssoocciiaazziioonnee  NNaazziioonnaallee  CCoommuunnii  dd’’IIttaalliiaa))  ppeerr  

pprroommuuoovveerree  ssccaammbbii    ee  ssttaaggee  rreessiiddeennzziiaallii;;  

  CCooiinnvvoollggeerree  uunnaa  oo  ppiiùù  FFaaccoollttàà  uunniivveerrssiittaarriiee  iinn  rriicceerrcchhee  ssuu  aallccuunnii  aassppeettttii  qquuaallii::  ““SSoocciioollooggiiaa  UUrrbbaannaa””,,  ““QQuuaalliittàà  

ddii  vviittaa  ee  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee  nneeii  ppiiccccoollii  cceennttrrii””;;  

  PPrreesseennttaarree  uunn  pprrooggeettttoo  aallll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  SScciieennzzee  GGaassttrroonnoommiicchhee  ddii  BBrraa  ((uunniiccaa  nneell  ssuuoo  ggeenneerree)),,  iinn  

ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  SSllooww  FFoooodd  LLaazziioo  ee  ccoonnddoottttaa  MMoonnttii  ddeellllaa  LLaaggaa,,  ppeerr  bboorrssee  ddii  ssttuuddiioo  oo  MMaasstteerr  ffiinnaalliizzzzaattee  aallllaa  

ccrreeaazziioonnee  ddii  nnuuoovvee  ffiigguurree  pprrooffeessssiioonnaallii  ((ddaa  ccoolllleeggaarree  aallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  uunnaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee  

ggaassttrroonnoommiiccaa  llooccaallee  ddooppoo  llaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddiiffffuussiioonnee  iinn  IIttaalliiaa  ddeell  bbiinnoommiioo  ““AAmmaattrriiccee  eedd  AAmmaattrriicciiaannaa””));;  

  PPrroommuuoovveerree,,  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llaa  BBiibblliiootteeccaa  CCoommuunnaallee  ddii  AAmmaattrriiccee,,  iinnccoonnttrrii,,  sseemmiinnaarrii  eedd  iinniizziiaattiivvee  ssuuii  

tteemmii  ddeellll’’eeccoonnoommiiaa  ddeellllee  rreellaazziioonnii  ee  ssuull  vvaalloorree  ddeeii  lluuoogghhii,,  rraappppoorrttoo  ttrraa  PPIILL  ee  BBEESS  ((BBeenneesssseerree  EEqquuoo  ee  

SSoosstteenniibbiillee,,  iinnddiiccaattoorree  IIssttaatt))  nneellll’’IIttaalliiaa  ddeellllee  eemmeerrggeennzzee;;  

  RRiicceerrccaarree  ccoollllaabboorraazziioonnii  ee  aaccccoorrddii--ppaarrtteennaarriiaattoo  ccoonn  ll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  ppeerr  eevveennttuuaallii  ssccaammbbii  ccuullttuurraallii  ee  

ssooggggiioorrnnii--ssttuuddiioo  aallll’’eesstteerroo  ttrraammiittee  iimmppiieeggoo  ddii  ““ffoonnddii  ssttrruuttttuurraallii  ee  iinnvveessttiimmeennttii  eeuurrooppeeii””;;  

  EEsstteennddeerree  iill  pprrooggeettttoo  aallllee  ssccuuoollee  ssuuppeerriioorrii  iinn  rreellaazziioonnee  aa  vvaaccaannzzee--ssttuuddiioo  oo    eessppeerriieennzzee    ddii  aalltteerrnnaannzzaa  ssccuuoollaa--

llaavvoorroo..  
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AAssppeettttii  ooppeerraattiivvii  
  IInnddiivviidduuaarree  ggllii  ssttuuddeennttii  uunniivveerrssiittaarrii  rreessiiddeennttii  ((ssttiimmaattii  iinn  cciirrccaa  2255  uunniittàà))  ppeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeell  

ccoonnttrriibbuuttoo  eeccoonnoommiiccoo  ddii  €€  550000  nneellllaa  ffoorrmmaa  ddii  CCaarrttaa  PPrreeppaaggaattaa  ppeerrssoonnaallee  ddoottaattaa  ddii  IIBBAANN;;    

  UUttiilliizzzzaarree  iill  CCeennttrroo  SSeerrvviizzii  ddeell  pprrooggeettttoo  ““CCaannttiieerree  CCoollaa  ddeellll’’AAmmaattrriiccee””  ppeerr  aaffffiiaannccaarree//ttuuttoorraarree  ggllii  

ssttuuddeennttii    uunniivveerrssiittaarrii  nneellllee  aannaalliissii  pprreelliimmiinnaarrii,,  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee  ee  nneell  mmoonniittoorraaggggiioo  ssuullllee  

ppootteennzziiaalliittàà  ddeell  pprrooggeettttoo..  

  

  

  

““……  iinniizziiaammoo  aa  vvoollaarree..  

IIll  ““PPrrooggeettttoo  AAiirroonnee””  èè  aammbbiizziioossoo  ee  ccii  ccoossttrriinnggee  aa  vvoollaarree  

sseemmpprree  ppiiùù  iinn  aallttoo  mmaa,,  ddeell  rreessttoo,,  ssee  nnoonn  aannddaassssee  aa  

ssccoopprriirree  nnuuoovvii  oorriizzzzoonnttii  cchhee  AAIIRROONNEE  ssaarreebbbbee??””  

AAmmaattrriiccee,,  oottttoobbrree  22001166  

  

AArrmmaannddoo  NNaannnnii  

PPrreessiiddeennttee          


