
AA ttttuuaall ii ttàà  ddeell llaa  CCaarr ttaa  ddii   GGuubbbbiioo
11996600--22001100

DDiicchhiiaarraazz iioonnee  ffiinnaallee  aapppprroovvaattaa  aall ll ''uunnaanniimmiittàà  aa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell   CCoonnvveeggnnoo
NNaazziioonnaallee  ppeerr   llaa  SSaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  ii ll   RRiissaannaammeennttoo  ddeeii   CCeennttrrii   SSttoorr iiccii   
((GGuubbbbiioo  1177--1188--1199  sseett tteemmbbrree  11996600))..

II ll  ssuucccceessssoo  ddeell  CCoonnvveeggnnoo  ddii   GGuubbbbiioo  pprroommoossssoo  ddaa  uunn  ggrruuppppoo  ddii   CCoommuunnii ,,  aaffff iiaannccaattoo
ddaa  ppaarrllaammeennttaarr ii   ee  ssttuuddiioossii ,,   ccoonnsseennttee  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddii   uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  dd ii
pprriinncciippii   ssuull llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  eedd  ii ll   rr ii ssaannaammeennttoo  ddeeii   cceennttrrii   ss ttoorriiccii ..   LLee  rreellaazz iioonnii   ddeeggll ii  88
CCoommuunnii   pprroommoottoorr ii ,,  llaa  pprreesseennttaazz iioonnee  nneellllaa  mmoossttrraa  ddii   aallccuunnii  ssttuuddii ,,  iinn  ppaarrttee
pprreeppaarraattoorr ii  eedd  iinn  ppaarrttee  eesseeccuutt iivvii,,   ddii   ooppeerraazz iioonnii   ddii   rr ii ssaannaammeennttoo  ccoonnsseerrvvaattiivvoo  ee
ll ''aaddeessiioonnee  aall   CCoonnvveeggnnoo  dd ii  5500  CCoommuunnii   ddiimmoossttrraannoo  ii ll   ccrreesscceennttee  iinntteerreessssee  cchhee  ii ll  tteemmaa
ssttaa  ssuussccii ttaannddoo  pprreessssoo  llee  AAmmmmiinniiss ttrraazziioonnii  llooccaall ii   ee  llaarrgghhii  ssttrraatt ii   ddii   ooppiinniioonnee  ppuubbbblliiccaa..
LL''eesstteennssiioonnee  aa  ssccaallaa  nnaazziioonnaallee  ddeell   pprroobblleemmaa  ttrraattttaattoo  èè  ss ttaattaa  uunnaanniimmeemmeennttee
rriiccoonnoosscciiuuttaa,,  iinnss iieemmee  aall llaa  nneecceessssii ttàà  dd ii  uunn''uurrggeennttee  rriiccooggnniizz iioonnee  ee  ccllaassss iiff iiccaazziioonnee
pprreell iimmiinnaarree  ddeeii   cceennttrr ii   ss ttoorriiccii   ccoonn  llaa  iinnddiivviidduuaazz iioonnee  ddeell llee  zzoonnee  ddaa  ssaallvvaagguuaarrddaarree  ee
rrii ssaannaarree..   SSii   aaff ffeerrmmaa  llaa  ffoonnddaammeennttaallee  ee  iimmpprreesscciinnddiibbii llee  nneecceessssii ttàà  ddii   ccoonnss iiddeerraarree  ttaall ii
ooppeerraazziioonnii   ccoommee  pprreemmeessssaa  aall lloo  ss tteessssoo  ssvvii lluuppppoo  ddeell llaa  ccii tt ttàà  mmooddeerrnnaa  ee  qquuiinnddii   llaa
nneecceessssii ttàà  cchhee  eessssee  ffaacccciiaannoo  ppaarrttee  ddeeii   PPiiaannii  RReeggoollaattoorrii   CCoommuunnaall ii ,,  ccoommee  uunnaa  ddeell llee
ffaass ii  eesssseennzz iiaallii   nneellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllaa  lloorroo  aatt ttuuaazz iioonnee..   SS ii  iinnvvooccaa  uunnaa
iimmmmeeddiiaattaa  ddiissppoossiizz iioonnee  ddii   vviinnccoolloo  ddii   ssaallvvaagguuaarrddiiaa,,  aattttoo  aadd  eeff ffiiccaacceemmeennttee
ssoossppeennddeerree  qquuaallssiiaassii   iinntteerrvveennttoo,,   aanncchhee  dd ii  mmooddeessttaa  eenntt ii ttàà,,   iinn  ttuuttttii   ii   cceennttrrii   ss ttoorriiccii ,,
ddoottaatt ii   oo  nnoo  ddii   PPiiaannoo  RReeggoollaattoorree,,   pprr iimmaa  cchhee  ii  rreellaatt iivvii  PPiiaannii   ddii   RRiissaannaammeennttoo
CCoonnsseerrvvaattiivvoo  ssiiaannoo  ssttaattii   ffoorrmmuullaatt ii  ee  rreessii   ooppeerraannttii ..

SSii   rr iiccoonnoossccee  llaa  nneecceessssii ttàà  ddii   ffii ssssaarree  ppeerr  lleeggggee  ii   ccaarraatttteerrii   ee  llaa  pprroocceedduurraa  ddii
ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii   PPiiaannii   ddii   RRiissaannaammeennttoo  CCoonnsseerrvvaatt iivvoo,,   ccoommee  ssppeecciiaall ii   ppiiaannii
ppaarrtt iiccoollaarreeggggiiaatt ii   ddii   iinniizz iiaattiivvaa  ccoommuunnaallee,,  ssooggggeett ttii   aadd  eeff ffiiccaaccee  ccoonnttrrooll lloo  aa  ssccaallaa
rreeggiioonnaallee  ee  nnaazz iioonnaallee,,  ccoonn  ssnneell llaa  pprroocceedduurraa  ddii   aapppprroovvaazziioonnee  ee  ddii   aatt ttuuaazz iioonnee..   DDeettttii
ppiiaannii  ffii ss sseerraannnnoo  mmooddaall ii ttàà  ee  ggrraadduuaall ii ttàà  ddii   ttuutttt ii   gg llii   iinntteerrvveenntt ii   ssuu  ssuuoolloo  ppuubbbbll iiccoo  ee
pprriivvaattoo,,   ssuullllee  ffrroonnttii   ee  nneell ll '' iinntteerrnnoo  ddeeggll ii   eeddii ff iiccii ,,   ee  ssii   aatt ttuueerraannnnoo  eesscclluussiivvaammeennttee
mmeeddiiaannttee  ccoommppaarrtt ii,,   cciiaassccuunnoo  ddeeii  qquuaall ii  rraapppprreesseenntt ii   uunn''eenntt ii ttàà  ddii   iinnsseeddiiaammeennttoo  ee  ddii
iinntteerrvveennttoo..   RRiiff iiuuttaatt ii   ii   ccrr ii tteerr ii   ddeell   rriipprrii ss ttiinnoo  ee  ddeell llee  aaggggiiuunnttee  ssttii ll ii sstt iicchhee,,   ddeell
rrii ffaacciimmeennttoo  mmiimmeett iiccoo,,   ddeellllaa  ddeemmooll iizziioonnee  ddii   eeddiiff iiccii   aa  ccaarraatt tteerree  aammbbiieennttaallee  aanncchhee
mmooddeessttoo,,   dd ii  ooggnnii   ““ddiirraaddaammeennttoo””  eedd  ““iissoollaammeennttoo””  ddii   eeddii ffiiccii   mmoonnuummeennttaall ii   aattttuuaattii
ccoonn  ddeemmooll iizz iioonnii   nneell  tteessssuuttoo  eeddii lliizz iioo,,   eedd  eevvii ttaattii   iinn  ll iinneeaa  ddii   pprriinncciipp iioo  ii  nnuuoovvii
iinnsseerriimmeennttii   nneellll ''aammbbiieennttee  aannttiiccoo,,  ssii   aaffffeerrmmaa  cchhee  ggll ii   iinntteerrvveennttii   ddii   rr ii ssaannaammeennttoo
ccoonnsseerrvvaattiivvoo,,   bbaassaatt ii   ssuu  uunnaa  pprreell iimmiinnaarree  pprrooffoonnddaa  vvaalluuttaazziioonnee  dd ii  ccaarraatt tteerree  ss ttoorriiccoo--
ccrrii tt iiccoo,,   ddeevvoonnoo  eesssseennzz iiaallmmeennttee  ccoonnssii sstteerree  iinn::  

aa)) ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ddeell llee  ss ttrruuttttuurree  eesssseennzziiaall ii   ddeegg llii   eeddii ffiiccii ;;  

bb)) eell iimmiinnaazz iioonnee  ddeell llee  rreecceenntt ii   ssoovvrraassttrruuttttuurree  aa  ccaarraatttteerree  uuttii ll ii ttaarr iioo  ddaannnnoossee
aall ll ''aammbbiieennttee  eedd  aall ll '' iiggiieennee;;  

cc)) rriiccoommppoossiizz iioonnee  ddeellllee  uunnii ttàà  iimmmmoobbiill iiaarrii   ppeerr  ootttteenneerree  aabbii ttaazz iioonnii   ffuunnzziioonnaallii   eedd
iiggiieenniicchhee,,   ddoottaattee  ddii   aaddeegguuaatt ii   iimmppiiaanntt ii   ee  sseerrvviizz ii  iiggiieenniiccii ,,   oo  aallttrree  ddeesstt iinnaazziioonnii  ppeerr
aatt ttiivvii ttàà  eeccoonnoommiicchhee  oo  ppuubbbbll iicchhee  oo  ppeerr   aattttrreezzzzaattuurree  dd ii  mmooddeessttaa  eenntt ii ttàà  ccoommppaatt iibb iill ii
ccoonn  ll ''aammbbiieennttee,,   ccoonnsseerrvvaannddoo  aall  tteemmppoo  sstteessssoo  vvaannii   eedd  eelleemmeenntt ii   iinntteerrnnii   aaii   qquuaall ii
ll '' iinnddaaggiinnee  ssttoorr iiccoo--ccrr ii ttiiccaa  aabbbbiiaa  aatt ttrr iibbuuii ttoo  uunn  vvaalloorree;;  

dd)) rreess ttii ttuuzziioonnee,,   oovvee  ppoossssiibbii llee,,  ddeeggll ii   ssppaazzii   lliibbeerr ii   aa  ggiiaarrddiinnoo  eedd  oorr ttoo;;   

ee)) ii sstt ii ttuuzz iioonnee  ddeeii  vviinnccooll ii   dd ii  iinnttaannggiibbii ll ii ttàà  ee  dd ii  nnoonn  eeddii ffiiccaazz iioonnee..

SSii   rraavvvviissaa  llaa  nneecceessssii ttàà  cchhee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ssttoorriiccoo--ccrrii tt iiccaa  ddeebbbbaa,,  ppeerr  oommooggeenneeii ttàà  ddii
ggiiuuddiizz ii ,,  eesssseerree  aaff ffiiddaattaa  aadd  uunnaa  CCoommmmiiss ssiioonnee  rreeggiioonnaallee  aadd  aallttoo  ll iivveell lloo  ee  cchhee  llaa
rreeddaazz iioonnee  ddeeii   PPiiaannii   ddii   RRiissaannaammeennttoo  ee  ddeeii  ccoommppaarrtt ii ,,  ddaa  aaff ff iiddaarree  aa  tteeccnniiccii
qquuaallii ff iiccaattii ,,   aavvvveennggaa  iinn  ssttrreett ttaa  ccoonnnneessss iioonnee  ccoonn  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  rreeggiioonnaallee  ee  ccoonn  ii
pprrooggeett ttii ss ttii   ddeeii   PPiiaannii   RReeggoollaattoorrii ..  SSii   ssuuggggeerrii ssccee  cchhee  llaa  ppuubbbblliiccaazz iioonnee  ddeeii  PPiiaannii   ddii
RRiissaannaammeennttoo  CCoonnsseerrvvaattiivvoo  ss ii  aavvvvaallggaa  ddii   uunnaa  pprroocceedduurraa  ppaarr ttiiccoollaarree,,   iinn  ccuuii   ss iiaannoo
pprreevviissttee  ffoorrmmee  ddii   ppuubbbbll iiccii ttàà  eesstteessaa,,   ccoommee  aadd  eesseemmppiioo,,   llaa  ccoonntteemmppoorraanneeaa
eessppoossiizziioonnee  iinn  sseeddee  rreeggiioonnaallee  ooll ttrree  cchhee  llooccaallee,,   aall   ffiinnee  dd ii  ccoonnsseennttii rree  oosssseerrvvaazz iioonnii
qquuaallii ff iiccaattee  ee  ll '' eessaammee  ddeellllee  oosssseerrvvaazz iioonnii   ccoonn  ll '' iinntteerrvveennttoo  dd ii  ppaarrtt iiccoollaarr ii   ccoommppeetteennzzee..
SSii   aaff ffeerrmmaa  cchhee  nneeii   pprrooggeett tt ii  ddii   rrii ssaannaammeennttoo  uunnaa  ppaarrtt iiccoollaarree  ccuurraa  ddeevvee  eess sseerree  ppoossttaa
nneell ll '' iinnddiivviidduuaazz iioonnee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ssoocciiaallee  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaa  ii   qquuaarrtt iieerrii   ee  cchhee,,  tteennuuttoo
ccoonnttoo  ddeell llee  nneecceessssaarr iiee  ooppeerraazz iioonnii   ddii   ss ffooll llaammeennttoo  ddeeii  vvaannii   ssoovvrraaffffooll llaatt ii ,,  ssiiaa  ggaarraannttii ttoo
aaggll ii  aabbii ttaanntt ii   dd ii  ooggnnii  ccoommppaarrttoo  ii ll   dd iirr ii ttttoo  ddii   ooppttaarree  ppeerr   llaa  rriiooccccuuppaazz iioonnee  ddeell llee

aabbii ttaazziioonnii  ee  ddeellllee  bbootttteegghhee  rr iissaannaattee,,   ddooppoo  uunn  ppeerriiooddoo  ddii   aall llooggggiiaammeennttoo  tteemmppoorraanneeoo,,
aall   qquuaallee  ddoovvrraannnnoo  pprroovvvveeddeerree  ggll ii   EEnntt ii   ppeerr   llaa  eeddii ll iizz iiaa  ssoovvvveennzz iioonnaattaa;;  iinn  ppaarrtt iiccoollaarree
ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  rrii ssppeett ttaattii ,,   ppeerr   qquuaannttoo  ppoossssiibbii llee,,   ii   ccoonnttrraatt ttii   ddii   llooccaazziioonnee,,  llee  ll iicceennzzee
ccoommmmeerrcciiaall ii   eedd  aarr tt iiggiiaannaallii ,,   eecccc.. ,,  pprreeeess iiss tteenntt ii   aall ll ''ooppeerraazziioonnee  ddii   rrii ssaannaammeennttoo..

PPeerr  llaa  pprraattiiccaa  aattttuuaazziioonnee  ddii  ttaall ii  pprriinncciippii ,,  ssii  iinnvvooccaa  uunn  uurrggeennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii
lleeggggee  ggeenneerraallee  cchhee,,  aassssoorrbbeennddoo  ii  dduuee  ddiisseeggnnii  ddii  lleeggggee  ddeell  sseennaattoorree  ZZaannootttt ii  BBiiaannccoo  eedd
aallttrrii ,,  ee  ddeellll ''oonn..  VVeeddoovvaattoo,,  rrii ssoollvvaa  iinn  mmooddoo  oorrggaanniiccoo  llaa  ccoommpplleessssaa  mmaatteerriiaa  ee  ssttaabbii lliissccaa::  

11)) llee  mmooddaall iittàà  eedd  ii ll   ff iinnaannzziiaammeennttoo  ppeerr  ii ll   cceennssiimmeennttoo  ddeeii   CCeennttrrii   ssttoorr iiccii ;;  

22)) llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeell llee  ooppeerraazz iioonnii   aall llaa  ssccaallaa  nnaazz iioonnaallee;;  

33)) llee  mmooddaall iittàà  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii   PPiiaannii   EEsseeccuutt iivvii   ddii   RRiissaannaammeennttoo  CCoonnsseerrvvaatt iivvoo,,
sseeccoonnddoo  ii  pprr iinncciippii   eennuunncciiaattii ,,   aaff ffiiddaannddoo  aaii   CCoommuunnii  llaa  rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  ddeell llee
ooppeerraazziioonnii  ppeerr   llaa  lloorroo  rreeaall iizzzzaazz iioonnee;;  

44)) llee  pprroocceedduurree  ppeerr   llaa  dd iissppoonniibbii ll ii ttàà  ddeeii   llooccaall ii   dduurraannttee  llee  ooppeerraazz iioonnii   dd ii  rrii ssaannaammeennttoo,,
iivvii   ccoommpprreessee  llee  mmooddaall ii ttàà  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  ccoonnssoorrzz ii  oobbbbll iiggaattoorrii   ee  ppeerr   uunn
rraappiiddoo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell llee  pprraattiicchhee  dd ii  eesspprroopprriioo  oo  pprreevveeddeennddoo  aanncchhee  llaa
ssooss ttii ttuuzziioonnee,,   ddaa  ppaarr ttee  ddeell   CCoommuunnee,,  ddii   EEnntt ii   oo  dd ii  ccooooppeerraattiivvee  aaii   pprroopprriieettaarrii
iinnaaddeemmppiieenntt ii   oo  cchhee  nnee  ffaacceesssseerroo  ddoommaannddaa;;  

55)) ll '' eennttii ttàà  ee  llee  mmooddaall ii ttàà  ddii   ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeell llee  ooppeerraazz iioonnii ,,   pprreeffeerreennzziiaallmmeennttee
rr ii ssoollttoo  ccoonn  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddii   mmuuttuuii  aa  bbaassssoo  iinntteerreessssee  aaii   CCoommuunnii   iinntteerreessssaattii   ccoonn
eevveennttuuaallee  ggaarraannzz iiaa  ddeell lloo  SSttaattoo  ee  ccoonn  ffaaccoollttàà  ddeell   CCoommuunnee  ddii   ggrraadduuaarree  ii ll   ttaassssoo  ddii
iinntteerreessssee  pprrooppoorrzziioonnaallmmeennttee  aall   ggrraaddoo  ddii   uutt ii llee  rr iiccaavvaattoo  ddaall ll ''ooppeerraazziioonnee,,  ccoonn
eevveennttuuaallee  ccoonnttrriibbuuttoo  aa  ffoonnddoo  ppeerrssoo  nneeii   ccaass ii   ddii   aacccceerr ttaattaa  ee  nnootteevvoollee  ddiimmiinnuuzziioonnee
ddii  vvaalloorree  ddeell ll '' iinntteerroo  ccoommppaarrttoo;;   

66)) llee  mmooddaall iittàà  ppeerr  llaa  ppeerreeqquuaazz iioonnee  ddeeii   vvaalloorrii   eeccoonnoommiiccii   ddeell llee  ss iinnggoollee  pprroopprr iieettàà
aall ll '' iinntteerrnnoo  ddii   ooggnnii   ccoommppaarrttoo;;   

77)) llaa  ppoossssiibbii ll ii ttàà  aaggll ii   EEnnttii   ddeell ll ''eeddii ll iizziiaa  ssoovvvveennzz iioonnaattaa  dd ii  ppaarrtteecciippaarree  aallllee  ooppeerraazz iioonnii
dd ii  rrii ssaannaammeennttoo..

AA  ccoonncclluuss iioonnee  ddeeii  pprroopprrii   llaavvoorrii   ii ll  CCoonnvveeggnnoo  rriiaaff ffeerrmmaa  llaa  nneecceessss iittàà  cchhee  ggll ii   aauussppiiccaatt ii
pprroovvvveeddiimmeenntt ii   ssuullllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  eedd  ii ll   rrii ssaannaammeennttoo  ddeeii   CCeennttrrii   ssttoorr iiccii   iimmpprroonnttaattii   aaii
pprr iinncciippii   eennuunncciiaattii   ffoorrmmiinnoo  uunn  uunniiccoo  ccoorrppoo  ddii   nnoorrmmee  lleeggiissllaattiivvee  ffaacceennttee  ppaarrttee,,   aa  ssuuaa
vvooll ttaa,,   ccoommee  ccaappii ttoolloo  ffoonnddaammeennttaallee,,  ddeell   CCooddiiccee  ddeell ll ''UUrrbbaanniisstt iiccaa,,  iinn  ccoorrssoo  ddii
eellaabboorraazz iioonnee..

SSii   aauussppiiccaa,,  iinnffiinnee,,  cchhee  ggllii   ss ttuuddii   eedd  ii   rr iissuull ttaattii   ddii   qquueessttoo  CCoonnvveeggnnoo  ppoossssaannoo  sseegguuiittaarree
ppeerrffeezziioonnaannddoossii   eedd  aa  ttaall   ssccooppoo  ssii  ddeecciiddee  cchhee  ii ll  CCoommiittaattoo  pprroommoottoorree  ddeell   CCoonnvveeggnnoo  ssii
ttrraass ffoorrmmii   iinn  CCoommiittaattoo  ppeerrmmaanneennttee,,  ccooooppttaannddoo  llee  ffoorrzzee  ccuullttuurraall ii  ee  llee  AAmmmmiinniissttrraazz iioonnii
ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iinntteerreessssaattee  aallllaa  pprroosseeccuuzziioonnee  ddeeggllii   ssttuuddii ,,  ee  cchhee  ssiiaa  ddaattoo  mmooddoo  ddii
ppootteerr  eesseemmppllii ffiiccaarree  aall   ppiiùù  pprreessttoo,,  iinn  ccoonnccrreettoo,,  aallccuunnee  rreeaall iizzzzaazziioonnii   nneeii  cceennttrrii   oovvee  ggll ii
ssttuuddii   ssoonnoo  ppiiùù  mmaattuurr ii,,   rreeaalliizzzzaazz iioonnii   cchhee  sseerrvvaannoo  ppeerr  llaa  vveerr iiff iiccaa  ddeeii  pprriinncciippii
eennuunncciiaattii   ee  ppeerr  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  eedd  ii ll  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  ddeell llaa  lleeggggee  ggeenneerraallee..

EElleennccoo  ddeeii   ssooccii  ffoonnddaattoorrii   eesscclluussii   ii   CCoommuunnii::  

−−  EEnnttee  PPrroovviinncciiaallee  ppeerr  ii ll   TTuurriissmmoo  ddii   PPeerruuggiiaa
−−  AAzziieennddaa  AAuuttoonnoommaa  ddii   SSooggggiioorrnnoo  ee  TTuurriissmmoo  ddii   GGuubbbbiioo

−−  IIssttii ttuuttoo  ppeerr  llee  CCaassee  PPooppoollaarrii   ppeerr  llaa  PPrroovviinncc iiaa  ddii   PPeerruuggiiaa
−−  PPrrooff..   AArrcchh..  GGiioovvaannnnii   AAsstteennggoo

−−  OOnn..   VViinniicc iioo  BBaallddeell ll ii
−−  IInngg..  MMaarriioo  BBeellaarrddii

−−  PPrrooff..   NNiiccoollaa  BBeenneeddeetttt ii
−−  PPrrooff..  AArrcchh..   EEdduuaarrddoo  CCaarraacccciioolloo

−−  DDrr..  LLuuiiggii   CCoonntteenntt ii
−−  PPrrooff..   AArrcchh..  GGiissbbeerr ttoo  MMaarrtteell ll ii
−−  AAvvvv..   VViinncceennzzoo  PPaarrllaavveecccchhiioo

−−  OOnn..  CCaammii ll lloo  RRiippaammoonntt ii
−−  OOnn..   MMaarriioo  RRooffff ii

−−  PPrrooff..   AArrcchh..   GGiioovvaannnnii   RRoommaannoo
−−  PPrrooff.. ssssaa  EEggllee  RReennaattaa  TTrriinnccaannaattoo
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