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CCaarriissssiimmii  ssooccii,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  ssoonnoo  ppiiùù  iill  pprreessiiddeennttee    vvoogglliioo  mmaanntteenneerree  llaa  bbeellllaa  aabbiittuuddiinnee    

ddii    ssccrriivveerrvvii  qquueessttee  ppoocchhee  rriigghhee  iinn  aammiicciizziiaa  ,,  ppeerr  ccoonnddiivviiddeerree  ccoonn  vvooii  iill  llaavvoorroo  ffaattttoo  ee  llee  

nnuuoovvee  pprroossppeettttiivvee..  

QQuueesstt’’aannnnoo    ffrraa  llee  nnoossttrree  ccoonnssuueettee    aattttiivviittàà  aabbbbiiaammoo  iinnsseerriittoo    uunn  nnuuoovvoo  pprrooggeettttoo  cchhee  ssii  

cchhiiaammaa    ““ssccrriittttuurraa  aauuttoobbiiooggrraaffiiccaa””  cchhee  aaiiuuttaa  aa  ttiirraarree  ffuuoorrii  ii  rriiccoorrddii  ee  llee  sseennssaazziioonnii  nnaassccoossttee  

ddii  cciiaassccuunnoo    ee  aa  ssuuppeerraarree  ggllii  ssttaattii  ddeepprreessssiivvii  ee  ll’’aabbiittuuddiinnee  aa  iissoollaarrssii..  

DDooppoo  uunn  iinniizziioo  ttiimmoorroossoo  ee  iinncceerrttoo,,  ee  ddooppoo  aavveerree  ppeerrffeettttaammeennttee  ccaappiittoo  cchhee  nnoonn  ssii  ttrraattttaavvaa  ddii  

ggiiuuddiiccaarree  llaa  ggrraaffiiaa  oo  llaa  ggrraammmmaattiiccaa,,  ttuuttttoo  èè  aannddaattoo  bbeenniissssiimmoo  ee  ssii  aassppeettttaa  ccoonn  aannssiiaa  ddii  

rriipprreennddeerree  llee  lleezziioonnii..  

AAbbbbiiaammoo,,  iinnoollttrree,,  ffaattttoo  uunn  aaccccoorrddoo  ccoonn  ll’’AARRCCAADDEE  cchhee  ssii  èè  iimmppeeggnnaattaa  aa  ffaarree  ffiissiiootteerraappiiaa  aa  

ppeerrssoonnee  ssiinnggoollee  oo  mmaassssiimmoo  ggrruuppppii  ddii  ttrree  ,,  aadd  uunn  pprreezzzzoo  ccoonnvveennzziioonnaattoo..,,  ee  qquueessttoo  ppeerr  cchhii  

nnoonn  rriieessccee  aa  sseegguuiirree  llee  nnoossttrree  aattttiivviittàà  mmoottoorriiee..        

OOrrmmaaii  èè  ddiivveennttaattaa  ccoonnssuueettuuddiinnee  pprrooggrraammmmaarree  llee  ggiittee  ssoocciiaallii,,  iinn  pprriimmaavveerraa  aa  MMoonntteeggrroottttoo  ee  

iinn  aauuttuunnnnoo  aa  IIsscchhiiaa..  PPuurrttrrooppppoo,,  ppeerr  qquueessttii  pprrooggeettttii  nnoonn  ppoossssiiaammoo  ccoonnttaattttaarree  ttuuttttii,,  mmaa  iill  

nnoossttrroo  ssiittoo  èè  sseemmpprree  aaggggiioorrnnaattoo  ee  ddii  ffaacciillee  ccoonnssuullttaazziioonnee,,  aanncchhee  ppeerr  llee  mmoollttee  aallttrree  aattttiivviittàà  

cchhee  ppoorrttiiaammoo  aavvaannttii..  

IInnvviittiiaammoo  ttuuttttii  aa  tteenneerrssii  iinnffoorrmmaattii  ee  nnoonn  ppeerrddeerree  llee  mmoollttee  ooccccaassiioonnii  ddii  ssoocciiaalliizzzzaarree  ee  ssttaarree  

iinnssiieemmee  iinn  aalllleeggrriiaa..  

AAnncchhee  qquueesstt’’aannnnoo  ccii  ssaarràà  iill  pprraannzzoo  ssoocciiaallee  iill    

1155  GGEENNNNAAIIOO  AALLLLEE  OORREE  1122  PPRREESSSSOO  IILL  RRIISSTTOORRAANNTTEE  RRUUGGAANNTTIINNOO  vviiaa  SS::MMaauurroo  

11119900…………..  

PPeerr  pprreennoottaarree  tteell..  aaii  nn..  334477..77662277882200  AAUUGGUUSSTTOO  

                                                                          334499..11007744881133    RROOBBEERRTTOO  

QQuueesstt’’aannnnoo  aabbbbiiaammoo  vvoolluuttoo  pprriivviilleeggiiaarree  aanncchhee  iill  gguussttoo  eedd  aabbbbiiaammoo  sscceellttoo  uunn  mmeennùù  ppiiùù  

ppaarrttiiccoollaarree  ee  ppiiùù  iinnvviittaannttee,,  cchhee  ppeerròò  ccoossttaa  uunn  ppoo’’  ddii  ppiiùù,,  ssppeerraannddoo  ddii  aavveerree  uugguuaallmmeennttee  llaa  

vvoossttrraa  aapppprroovvaazziioonnee  ee  llaa  vvoossttrraa  pprreesseennzzaa..    

PPeerr  ii  ssooccii  iill  pprraannzzoo  èè  ggrraattuuiittoo,,  ppeerr  ll’’aaccccoommppaaggnnaattoorree  ccoosstteerràà  €€  2277..0000  

VVoorrrreeii,,  aa  nnoommee  ddii  ttuuttttii,,  rriinnggrraazziiaarree  ccoonn  ggrraannddee  rriiccoonnoosscceennzzaa  ee  ssiinncceerraa  aammiicciizziiaa  LLiiddiiaannoo  cchhee,,  

nneellllaa  ssuuaa  iimmppeeggnnaattiivvaa  ccaarriiccaa  ddii  pprreessiiddeennttee,,  ppoorrttaa  aavvaannttii  iill  llaavvoorroo  ddeellllaa  sseezziioonnee  ccoonn  ggrraannddee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ggrroossssoo  iimmppeeggnnoo  ppeerrssoonnaallee,,  ffaacceennddoo  ddeellllaa  ““FFOOGGLLIIAA  EE  IILL  BBAASSTTOONNEE””  uunn  

eesseemmppiioo    nneell  ggrraannddee  mmoonnddoo  AAIIPP    

  

UUnn  aauugguurriioo  ddii  bbuuoonnee  ffeessttee,,  bbuuoonnaa  ssaalluuttee  ee  uunn  ccoorrddiiaallee  ee  ssoolliiddaallee  ssaalluuttoo,,  ssppeerraannddoo  ddii  

vveeddeerrvvii  nnuummeerroossii  aall  pprraannzzoo  ee  iinn  sseezziioonnee..  
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