
CCoommiittaattoo  ppeerr  uunnaa  CCiivviillttàà  ddeellll’’  AAmmoorree  ––  2277//0066//22002200  
PPaattttoo  ttrraa  GGeenneerraazziioonnii  ppeerr  ssaallvvaarree  iill  CCrreeaattoo  ccoonn  uunnaa  nnuuoovvaa  EEccoonnoommiiaa..  

ddii  AAnnttoonniinnoo  GGiiaannnnoonnee    **  
  VVooii  GGiioovvaannii  MMiilllleennnniiaallss    ccoossttrruuiirreettee  iill  FFuuttuurroo  ddeell  mmoonnddoo::  

--ffaatteelloo,,  nneeii  pprroossssiimmii  2200  aannnnii,,  ccoonn  iill  PPaattttoo  ttrraa  GGeenneerraazziioonnii,,  uuttiilliizzzzaannddoo  llaa  vvoossttrraa  vviivvaaccee  
iinntteelllliiggeennzzaa,,  llee  vvoossttrree  ccoommppeetteennzzee  ddiiggiittaallii,,  iill  vvoossttrroo  eennttuussiiaassmmoo;;  
  --ffaatteelloo  IInnssiieemmee  aaii  ppiiùù  aadduullttii,,    uuttiilliizzzzaannddoo  nneell  PPrrooggeettttoo  EEccoonnoommyy  ooff  FFrraanncceessccoo    llaa  lloorroo  
ssaaggggeezzzzaa,,  llaa  lloorroo  eessppeerriieennzzaa,,  iill  lleeaarrnniinngg    ddeeii  lloorroo  eerrrroorrii,,  sseennzzaa  ggiiuussttiiffiiccaarree  llaa  mmiiaa    
ggeenneerraazziioonnee;;  
--ffaatteelloo  nneell  tteemmppoo  cchhee  rreessttaa  aaii  SSaaggggii  ppeerr  ppeerrccoorrrreerree  llee  uullttiimmee  mmiigglliiaa..    
CCaarrii  GGiioovvaannii,,  oorriieennttaattee  llaa  mmeettaa  ddaa  rraaggggiiuunnggeerree  nneeii  pprroossssiimmii  2200      aannnnii  iissppiirraattii  ddaallllaa  
BBeelllleezzzzaa  
““..........éé  llaa  bbeelllleezzzzaa  cchhee  eessiiggee  ((ccoommee  èè  ooggggii  ddiimmoossttrraattoo))  ppeerr  lloo  mmeennoo  aallttrreettttaannttoo  ccoorraaggggiioo  ee  
  ffoorrzzaa  ddii  ddeecciissiioonnee  ddeellllaa  vveerriittàà  ee  ddeellllaa  bboonnttàà,,  ee  llaa  qquuaallee  nnoonn  ssii  llaasscciiaa  oossttrraacciizzzzaarree  ee  
sseeppaarraarree    ddaa  qquueessttee  ssuuee  dduuee  ssoorreellllee  sseennzzaa  ttrraasscciinnaarrllee  ccoonn  sséé  iinn  uunnaa  vveennddeettttaa  mmiisstteerriioossaa..  
CChhii,,  aall  ssuuoo  nnoommee,,  iinnccrreessppaa  aall  ssoorrrriissoo  llee  llaabbbbrraa,,  ggiiuuddiiccaannddoollaa  ccoommee  iill  nniinnnnoolloo  eessoottiiccoo  ddii  uunn  
ppaassssaattoo  bboorrgghheessee,,  ddii  ccoossttuuii  ssii  ppuuòò  eesssseerree  ssiiccuurrii  cchhee  ––  sseeggrreettaammeennttee  oo  aappeerrttaammeennttee  ––  nnoonn  
èè  ppiiùù  ccaappaaccee  ddii  pprreeggaarree  ee,,  pprreessttoo,,  nneemmmmeennoo  ddii  aammaarree..  IIll      sseeccoolloo  XXIIXX°°  ssii  èè  aannccoorraa  
aaggggrraappppaattoo,,  iinn    uunn’’eebbbbrreezzzzaa    aappppaassssiioonnaattaa,,  aallllee  vveessttii  ddeellllaa  bbeelllleezzzzaa  ffuuggggeennttee,,  aallllee  ccoocccchhee  
ssvvoollaazzzzaannttii    ddeell    vveecccchhiioo  mmoonnddoo  cchhee  ssii  ddiissssoollvveevvaa””    
((VVoonn  BBaalltthhaassaarr))°°  
                                                                      AALLLLAA  BBEELLLLEEZZZZAA  UUNNIITTEE    LL’’AAMMOORREE  
  ““NNeellllaa  mmiissuurraa  iinn  ccuuii  ll’’aammoorree  ccrreessccee  iinn  ttee,,  ccrreessccee  aanncchhee  llaa  ttuuaa  bbeelllleezzzzaa..  PPooiicchhéé  ll’’aammoorree  èè    
llaa  bbeelllleezzzzaa  ddeellll’’aanniimmaa””    ((SSaanntt’’AAggoossttiinnoo))°°°°  
CCaarrii  GGiioovvaannii,,  nneell  rriiccoonnoosscceerrvvii  CCrriissttiiaannii,,  ssaappppiiaattee  tteessttiimmoonniiaarree  llaa  vvoossttrraa  FFeeddee  sseennzzaa  
aarrrroossssiirree,,  mmaa  ccoonn  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddii  cchhii  ccrreeddee  ddii  aavveerr  ttrroovvaattoo  iill  sseennssoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  vviittaa  
nneell  ppeelllleeggrriinnaaggggiioo  ssuullllaa  TTeerrrraa  vveerrssoo  llaa  MMeettaa  ffiinnaallee  ccoommuunnee::  llaa  SSppeerraannzzaa  ddeellllaa  VViissiioonnee  
BBeeaattiiffiiccaa  ddii  DDiioo..    
SSiiaattee  tteessttiimmoonnii  ee  sseegguuaaccii  llaaiiccii  ddii  GGeessùù  CCrriissttoo..  
AAddeessssoo  nneell  22002200,,  ee  ppeerr  ii  pprroossssiimmii  2200  aannnnii  ddeell  PPaattttoo  ttrraa  GGeenneerraazziioonnii,,  
CCAARRII  GGIIOOVVAANNII,,  PPRREENNDDEETTEE  LL’’IINNIIZZIIAATTIIVVAA  --  FFAATTEEVVII  SSEENNTTIIRREE  --  NNOONN  LLAASSCCIIAATTEEVVII  DDIIRREE  
CCHHEE  SSIIEETTEE  TTRROOPPPPOO  GGIIOOVVAANNII  --  FFAATTEE  ––  FFAATTEE  OOPPEERREE  PPEERR  IILL  BBEENNEE  CCOOMMUUNNEE  CCOONN  
RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  EEDD  EETTIICCAA..  
BBuuoonnaa  FFoorrttuunnaa  ee  bbuuoonn  CCaammmmiinnoo  aa  TTuuttttii..  
  
  °°  HHaannss  UUrrss  vvoonn  BBaalltthhaassaarr  nnaassccee  nneell  11990055  ddaa  uunnaa  ffaammiigglliiaa  pprrooffoonnddaammeennttee  ccaattttoolliiccaa,,  ee  ccoommppiiee  ii  ssuuooii  pprriimmii  
ssttuuddii  pprreessssoo  ii  bbeenneeddeettttiinnii  ee  ii  ggeessuuiittii..  DDaall  11992233  ssttuuddiiaa  ggeerrmmaanniissttiiccaa  ee  ffiilloossooffiiaa  aa  ZZuurriiggoo,,  BBeerrlliinnoo  ee  VViieennnnaa,,  
llaauurreeaannddoossii  nneell  11992288  aa  ZZuurriiggoo  ccoonn  uunnaa  tteessii  ssuullllaa  ssttoorriiaa  ddeell  pprroobblleemmaa  eessccaattoollooggiiccoo  nneellllaa  lleetttteerraattuurraa  tteeddeessccaa  
mmooddeerrnnaa..  GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII  nneell  11998844,,  ggllii  ffeeccee  aasssseeggnnaarree  qquueellllaa  ssoorrttaa  ddii  NNoobbeell  vvaattiiccaannoo  cchhee  èè  iill  pprreemmiioo  PPaaoolloo  
VVII°°  ee  nneell  11998888  lloo  nnoommiinnòò  CCaarrddiinnaallee,,  mmaa  nnoonn  ffaa  iinn  tteemmppoo  aa  rriicceevveerree  llaa  bbeerrrreettttaa::  mmuuoorree  iill  2266  ggiiuuggnnoo  11998888,,  dduuee  
ggiioorrnnii  pprriimmaa  ddeellllaa  cceerriimmoonniiaa  ddii  ccrreemmaazziioonnee..  
  °°°°AAuurreelliioo  AAggoossttiinnoo  dd''IIppppoonnaa  ((llaattiinnoo::  AAuurreelliiuu  AAuugguussttiinnuuss  HHiippppoonneennssiiss;;  TTaaggaassttee1133  NNoovveemmbbrree  335544  ––  IIppppoonnaa  2288  
AAggoossttoo443300))  èè  ssttaattoo  uunn  ffiilloossooffoo,,  vveessccoovvoo,,  ee  tteeoollooggoo  rroommaannoo..  PPaaddrree,,  DDoottttoorree  ee  SSaannttoo  ddeellllaa  CChhiieessaa  ccaattttoolliiccaa  èè  
ccoonnoosscciiuuttoo  sseemmpplliicceemmeennttee  ccoommee  SSaanntt''AAggoossttiinnoo..  
  **  AAnnttoonniinnoo  GGiiaannnnoonnee  ,,  PPrrooff..  LLeeaaddeerrsshhiipp  aanndd  EEtthhiiccss..  
  --  LLaauurreeaa  MMaaggiissttrraallee  iinn  BBuussiinneessss  MMaannaaggeemmeenntt  ee  GGeessttiioonnee  AAzziieennddaallee  
  --  FFeellllooww  ooff  IICCEELLAABB  ooff  PPoolliitteeccnniiccoo  ddii  TToorriinnoo..  LLaauurreeaa  MMaaggiissttrraallee  iinn  IInnggeeggnneerriiaa  ddeellllaa  PPrroodduuzziioonnee  iinndduussttrriiaallee  
IInnnnoovvaazziioonnee  tteeccnnoollooggiiccaa..  


