
 
 

 

 

CCaarriissssiimmii  ttuuttttii,,        

nneellll’’aauugguurraarrVVii  uunn  SSeerreennoo  

NNaattaallee  ee  uunn  FFeelliiccee  AAnnnnoo  NNuuoovvoo  

vvii  rriippoorrttoo  aallccuunnee  mmiiee  rriifflleessssiioonnii  

aanncchhee  aa  sseegguuiittoo  ddeeggllii  eevveennttii  iimmppoorrttaannttii cchhee  aabbbbiiaammoo  vviissssuuttoo  nneellllaa  

nnoossttrraa  ccoommuunniittàà  iill  1166  ee  1177  ddiicceemmbbrree  22001177,,  SSeessttaa  EEddiizziioonnee  ddeell  nnoossttrroo  

CCoonncceerrttoo  ddii  NNaattaallee..  

  

QQuueesstt’’aannnnoo  llaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ssii  èè  aarrrriicccchhiittaa    ddii    nnuuoovvii    ssiiggnniiffiiccaattii  ,,  ppeerrcchhéé  aallllaa  

ssoolliiddaarriieettàà  ssii  èè  aaggggiiuunnttaa  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  aattttiivvaa  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee  ssoonnoo  lleeggaattee  ddaallllaa  

vvoogglliiaa  ddii  ffaarree  ee  ddaall  ppiiaacceerree  ddii  ssttaarree  iinnssiieemmee  ..  

IIll  NNaattaallee  ssaappppiiaammoo  èè  uunnaa  ffeessttaa  ddii  AAmmoorree,,  ddii  PPaaccee,,    ddii  SSoolliiddaarriieettàà  ee  qquueessttee  ppaarroollee  

qquueesstt’’aannnnoo  hhaannnnoo  uunn  ssiiggnniiffiiccaattoo  ccoonnccrreettoo  ee  ttaannggiibbiillee  ..  

BBaassttaavvaa    gguuaarrddaarree  ffuuoorrii  ee  ddeennttrroo  aallllaa  ssccuuoollaa  ppeerr  vveeddeerree  ttaannttee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  

rreeggaallaattoo,,  cchhee  rreeggaallaannoo  ee  rreeggaalleerraannnnoo  iinn  ffuuttuurroo,,  uunn  ppoo’’  ddeell  lloorroo  tteemmppoo  aa  vvaannttaaggggiioo  ddii  

cchhii  nnee  hhaa  ppiiùù  bbiissooggnnoo..  

LLaa  nnoossttrraa  ssccuuoollaa  ssii  èè  ccoossìì  ttrraassffoorrmmaattaa  iinn  uunn  lluuooggoo  ddii  vviittaa,,  ddoovvee  aaccccaannttoo  aalllloo  ssttuuddiioo,,  

iimmppoorrttaannttee  ppeerr  iill  ffuuttuurroo  ddeeii  nnoossttrrii  rraaggaazzzzii,,  ssii  iimmppaarraa  aa  vviivveerree  ee  aa  ccrreeddeerree  iinn  vvaalloorrii  

ffoonnddaammeennttaallii  ppeerr  uunnaa  ssoocciieettàà  cciivviillee..  

AAnniimmaattii  ddaa  qquueessttii  iinntteennttii  aabbbbiiaammoo  vvoolluuttoo  aassssoocciiaarree  aall  CCoonncceerrttoo  ddii  NNaattaallee  ii  

MMeerrccaattiinnii  ddeellllaa  SSoolliiddaarriieettàà  iinnssiieemmee  aa  vveecccchhii  ee    nnuuoovvii  aammiiccii  cchhee  aabbbbiiaammoo  iinnccoonnttrraattoo  

iinn  qquueessttii  aannnnii  nneell  nnoossttrroo  ppeerrccoorrssoo..    

LLaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ssii  èè  ccoonncclluussaa  ppoossiittiivvaammeennttee  ee  iioo  vvoogglliioo  rriinnggrraazziiaarree  ddii  ccuuoorree  

ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  ccoollllaabboorraattoo  ppeerrcchhéé  ddaa  ssoollii  ppoossssiiaammoo  ffaarree  bbeenn  ppooccoo  mmaa  iinnssiieemmee,,  

ffaacccciiaammoo  llaa  ddiiffffeerreennzzaa..  

  

  

NNaattaallee  22001177  



 
 

  

GGrraazziiee  aallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  MMiiaa  NNeerrii  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  ssuuoo  PPrreessiiddeennttee  pprrooffeessssoorr  

GGiioovvaannnnii  NNeerrii,,  ddeellllaa  ssuuaa  sspplleennddiiddaa  ffaammiigglliiaa  nnoonncchhéé  ddeeggllii  aammiiccii  cchhee  ssii  ddeeddiiccaannoo  

aallllaa  rraaccccoollttaa  ddii  ffoonnddii  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa..    

GGrraazziiee  aallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  IInnsseettttooppiiaa  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddii  NNaattaalliiaa  PPooggggii  ccoonn  llaa  qquuaallee  

aabbbbiiaammoo  ffiirrmmaattoo  uunn  PPrroottooccoolllloo  ddii  IInntteessaa  cchhee  ccoonnsseennttee  aaii  rraaggaazzzzii  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  ee  

nnoonn  aa  ffrreeqquueennttaarree,,  dduuee  vvoollttee  aa  sseettttiimmaannaa,,  uunn  ppeerrccoorrssoo  mmuussiiccaallee  ddii  ppeerrccuussssiioonnii..    

GGrraazziiee  aall  GGrruuppppoo  EEdduuccaattiivvoo  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  ssuuoo  PPrreessiiddeennttee  EEnnrriiccaa  CCoocccciiaa  DDeell  

DDuuccaa  cchhee  hhaa  mmeessssoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ii  ssuuooii  aanniimmaattoorrii  eessppeerrttii  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  

ll’’iinniizziiaattiivvaa  BBaammbbiinnii  aa  CCoolloorrii::  vviieennii  aa  ddiisseeggnnaarree  iill  pprreesseeppee  ddeeii  ttuuooii  ssooggnnii..    

GGrraazziiee  aallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  EEnnnniioo  FFllaaiiaannoo  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  ssuuoo  PPrreessiiddeennttee  FFiioorreellllaa  

MMeenncchhiinneellllii  cchhee  hhaa  oorrggaanniizzzzaattoo  uunn  iinnttrraatttteenniimmeennttoo  ppeerr  ii  ppiiùù  ppiiccccoollii  ccoonn  BBaabbbboo  

NNaattaallee..    

GGrraazziiee  aallll’’AAccssii  AAccaaddeemmyy  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddii  GGiiaannlluuccaa  NNiirrcchhiioo  cchhee  hhaa  oorrggaanniizzzzaattoo  

uunnaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ddii  JJuuddoo  ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  ee  ii  rraaggaazzzzii  ppeerr  ddoommeenniiccaa  1177  ddiicceemmbbrree..    

GGrraazziiee  aall  nneeoo  nnaattoo  CCoommiittaattoo  ddeeii  GGeenniittoorrii,,  IIll  FFiilloo  ddeell  QQuuaarrttiieerree,,  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  

ssuuoo  PPrreessiiddeennttee  CCllaauuddiiaa    GGaallllaarriinnoo..    

GGrraazziiee  aa  ttuuttttee    llee  sspplleennddiiddee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  ccoollllaabboorraattoo  ccoonn  mmee  ::  ddoocceennttii,,  

ppeerrssoonnaallee  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee  ccoollllaabboorraattoorrii  ssccoollaassttiiccii,,  ffaammiigglliiee  ee  ssttuuddeennttii,,    ppeerrcchhéé  

ttuuttttoo  qquueessttoo  nnoonn  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ppoossssiibbiillee  ssee  nnoonn  ccii  ffoossssee  ssttaattaa  qquueessttaa  ffoorrttee  

ccoonnddiivviissiioonnee  eedd  eennttuussiiaassmmoo  ..  

BBuuoonn  NNaattaallee    

EElliissaammaarrzziiaa  VViittaalliiaannoo    

DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ddeellll’’IICC  NNiittttii    

  


