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PPAAOOLLOO  CCRRUUCCIIAATTTTII    

TTeessttiimmoonniiaannzzaa  ssccrriittttaa  nneell  mmaaggggiioo  22000088,,  rriivviissttaa  nneellll’’oottttoobbrree  22000099,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  

aatttteennzziioonnee  aallllaa  ffoonnddaazziioonnee  ddeellllaa  FFiimm  aa  TTrriieessttee..  

  

SSoonnoo  nnaattoo  aa  UUddiinnee  iill  ggiioovveeddìì  3311  OOttttoobbrree  ddeell  11993355,,  ddaa  ggeenniittoorrii  ffrriiuullaannii  DDOOCC ,,  ddii  

mmooddeessttaa  ccoonnddiizziioonnee  ssoocciiaallee,,  rreessiiddeennttii  iinn  uunn  qquuaarrttiieerree  ddii  ccaassee  ppooppoollaarrii  aallllaa  ppeerriiffeerriiaa  ddii  

UUddiinnee..  MMiiaa  mmaaddrree  eerraa  ccaassaalliinnggaa  ee  mmiioo  ppaaddrree  ddiippeennddeennttee  ddeelllloo  SSttaattoo  iinn  qquuaalliittàà  ddii  

ooppeerraaiioo  ssppeecciiaalliizzzzaattoo  aarrttiiffiicciieerree ,,  ooggggii  ssii  ddiirreebbbbee  eessppeerrttoo  iinn  eesspplloossiivvii,,  qquuiinnddii  ssooggggeettttoo  aa  

ttrraassffeerriimmeennttii  ddaa  uunn  ddeeppoossiittoo  ddii  mmuunniizziioonnii  aallll’’aallttrroo,,  ccoonnssiiddeerraattoo  iill  ppeerriiooddoo  bbeelllliiccoo  ee  ppoosstt  

bbeelllliiccoo..  

PPrriimmoo  ddii  ttrree  ffiiggllii,,  dduuee  mmaasscchhii  ee  uunnaa  ffeemmmmiinnaa,,  hhoo  ffrreeqquueennttaattoo  ii  ttrree  aannnnii  ddii  ssccuuoollaa  

dd’’aavvvviiaammeennttoo  iinndduussttrriiaallee  ee  ppooii  aallttrrii  ttrree  ddii  IIssttiittuuttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  SSttaattoo,,  ppeerr  ppooii  

llaavvoorraarree  iinn  uunn’’ooffffiicciinnaa  mmeettaallmmeeccccaanniiccaa,,  iinn  ccuuii  ssii  pprroodduucceevvaannoo  aacccceessssoorrii  ppeerr  mmoottoo  

ssccooootteerr,,  ssiinnoo  aa  qquuaannddoo  ssoonnoo  ppaarrttiittoo  ppeerr  iill  sseerrvviizziioo  mmiilliittaarree  iinn  MMaarriinnaa  ppeerr  2288  mmeessii  ddii  ccuuii  

2255  ttrraassccoorrssii  iimmbbaarrccaattoo  ssuull  ccaacccciiaattoorrppeeddiinniieerree  SSaann  MMaarrccoo ..  

  

IIll  ppeerriiooddoo  ppoosstt  ssccoollaassttiiccoo  èè  ssttaattoo  iill  ppiiùù  ssppeennssiieerraattoo  ddeellllaa  mmiiaa  vviittaa,,  aanncchhee  ssee  iinntteerrsseeccaattoo  

ddaa  ccoonnttrraassttii  iinn  aazziieennddaa  ddoovvee  llaavvoorraavvoo  ((oorraarrii,,  mmaannssiioonnii,,  eecccc....)),,  ccoonnttrraassttii  ccoonn  llaa  ssqquuaaddrraa  

ddii  ccaallcciioo  nneellllaa  qquuaallee  mmiilliittaavvoo  ((aalllleennaammeennttii,,  pprreesseennzzee  ee  rruuoollii  iinn  ssqquuaaddrraa,,  eecccc..)),,  ccoonnttrraassttii  

iinn  ppaarrrroocccchhiiaa  ccoonn  ggllii  aammiiccii  ddeellll’’oorraattoorriioo  ((iittiinneerraarrii  ddii  ggiittee,,  rraaggaazzzzee,,  eecccc..))..  PPooii  èè  vveennuuttoo  iill  

sseerrvviizziioo  mmiilliittaarree,,  ccoonn  llaa  nnoovviittàà  ddii  eesssseerree  uunn  CC..MM..  ((ccoonndduuttttoorree  mmaacccchhiinnee)),,  qquuiinnddii  aaddddeettttoo  

aallllee  ccaallddaaiiee,,  aallllee  ttuurrbbiinnee,,  aaii  ddiissssaallaattoorrii,,  qquuaannddoo  ssii  eerraa  iinn  nnaavviiggaazziioonnee,,  ee  aallllaa  

mmaannuutteennzziioonnee  ee  aaggllii  iimmppiiaannttii  aannttiinncceennddiioo  qquuaannddoo  ssii  eerraa  iinn  ppoorrttoo..  

  

IInn  dduuee  aannnnii  hhoo  ffaattttoo  ffrraanncchhiiggiiaa   iinn  ttuuttttii  ii  ppoorrttii  iittaalliiaannii  ee  ddeell  MMeeddiitteerrrraanneeoo  ––  FFrraanncciiaa,,  

SSppaaggnnaa,,  MMaallttaa,,  TTuurrcchhiiaa,,  GGrreecciiaa  ––  ee  oollttrree::  CCaannaarriiee,,  BBeerrmmuuddee,,  ssiinnoo  aa  NNuuoovvaa  YYoorrkk..  AAllllaa  ffiinnee  

ddeellllaa  ffeerrmmaa  nneell  mmaaggggiioo  11995588,,  ssoonnoo  ssttaattoo  aassssuunnttoo  aa  tteemmppoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  ((66  mmeessii))  aallllaa  

SSAAFFAAUU  ((ddeennoommiinnaattaa  ffeerrrriieerraa))  ee  nneell  11995599  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo,,  nneell  rreeppaarrttoo  ooffffiicciinnaa  

ddeellll’’aazziieennddaa  ssiiddeerruurrggiiccaa  ppiiùù  rraapppprreesseennttaattiivvaa  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  UUddiinnee,,  880000  ddiippeennddeennttii..  

EEdd  èè  iinn  qquueessttaa  aazziieennddaa  ddii  pprroopprriieettàà  ddeell  pprreessiiddeennttee  pprroovviinncciiaallee  ee  rreeggiioonnaallee  ddeellllaa  

CCoonnffiinndduussttrriiaa,,  ccoonnssiigglliieerree  rreeggiioonnaallee  ddeell  PPaarrttiittoo  lliibbeerraallee  iittaalliiaannoo,,  aannccoorrcchhéé  

mmoonnooppoolliizzzzaattaa  ssiinnddaaccaallmmeennttee  ddaallllaa  FFiioomm  ee  ddaall  PPaarrttiittoo  ccoommuunniissttaa  ccoonn  ii  lloorroo  qquuaaddrrii  iinn  

aazziieennddaa  cchhee  aavveevvaannoo  ffaattttoo  llaa  RReessiisstteennzzaa  ee  pprreessiiddiiaattoo  llaa  ffaabbbbrriiccaa  dduurraannttee  llaa  rriittiirraattaa--

ddiissffaattttaa  nnaazziissttaa,,  cchhee  hhoo  iinnccoonnttrraattoo  iill  ssiinnddaaccaattoo  nneell  ssuuoo  ppiiùù  aammppiioo  ccoonncceettttoo  ee  ppooii  llaa  FFiimm--

CCiissll..  

  

ÈÈ  ssttaattoo  uunn  aaccccoossttaammeennttoo  ggrraadduuaallee,,  aattttrraavveerrssoo  ii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeeii  mmeemmbbrrii  ddii  

CCoommmmiissssiioonnee  iinntteerrnnaa,,  cchhee  aaffffrroonnttaavvaannoo  ddiirreettttaammeennttee  ccoonn  iill  PPaaddrroonnee   qquuaannddoo  eerraa  

ddiissppoonniibbiillee  ee  ttrraattttaavvaannoo  ii  pprroobblleemmii  ppiiùù  sseennttiittii  ddeell  mmoommeennttoo,,  aadd  eesseemmppiioo::  ii  ppaassssaaggggii  ddii  

qquuaalliiffiiccaa,,  ii  rriittmmii  ddii  ccoottttiimmoo,,  ll’’eesstteessaa  pprraattiiccaa  aazziieennddaallee  ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii,,  ii  

ttuurrnnii  nneeii  vvaarrii  rreeppaarrttii,,  ttuuttttii  aassppeettttii  cchhee  nnooii  ooppeerraaii  ssii  ccoommmmeennttaavvaa  bbrreevveemmeennttee  iinn  mmeennssaa,,  

pprriimmaa  ddii  rriipprreennddeerree  iill  llaavvoorroo..  

IInn  qquueessttii  ccoonnttaattttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ffaabbbbrriiccaa,,  ttrraa  ccoolllleegghhii  ddii  rreeppaarrttoo  ee  ttrraa  rreeppaarrttoo  ee  

rreeppaarrttoo  ((aacccciiaaiieerriiaa,,  llaammiinnaattooiioo,,  ffoonnddeerriiaa  ssbbaavveerraaii,,  ooffffiicciinnaa,,  ppiiaazzzzaallee  mmeerrccii  ee  

mmoovviimmeennttaazziioonnee,,  eecccc..)),,  hhoo  ccoommiinncciiaattoo  aa  ffaarrmmii  uunn’’iiddeeaa  ppeerrssoonnaallee  ddeeggllii  uuoommiinnii  cchhee  llii  

rraapppprreesseennttaavvaannoo  iinn  CCoommmmiissssiioonnee  iinntteerrnnaa,,  sseennzzaa  pprreeggiiuuddiizzii  iiddeeoollooggiiccii,,  aanncchhee  ppeerrcchhéé  

nnoonn  mmii  eerroo  mmaaii  ppoossttoo  pprroobblleemmii  ddii  ccoollllooccaazziioonnee  ppaarrttiittiiccaa,,  ee  hhoo  ssccooppeerrttoo  uunn  cceerrttoo  aassttiioo,,  
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uunnaa  aaccrreeddiinnee,,  aa  vvoollttee  uunnaa  aasspprreezzzzaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’uunniiccoo  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  CCiissll,,  

sseennzzaa  cchhee  ccii  ffoossssee  aallccuunn  mmoottiivvoo  ccoonnccrreettoo..  

  

DDooppoo  mmeennoo  ddii  uunn  aannnnoo  ddaallll’’aassssuunnzziioonnee,,  mmii  rreeccaaii  nneellllaa  sseeddee  pprroovviinncciiaallee  ddeellllaa  CCiissll  ee  

cchhiieessii  ddii  ppaarrllaarree  ccoonn  cchhii  ppootteevvaa  ddaarrmmii  mmaaggggiioorrii  ssppiieeggaazziioonnii  ssuullllaa  ssiittuuaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  

aazziieennddaallee,,  mmii  rreessii  ccoonnttoo  cchhee  nnoonn  eessiisstteevvaa  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  ffuunnzziioonnaarriioo  ddeell  sseettttoorree,,  bbeennssìì  

uunn  iimmppiieeggaattoo  cchhee  vveerriiffiiccaavvaa  ssee  eessiisstteesssseerroo  ii  pprreessuuppppoossttii  ppeerr  uunnaa  vveerrtteennzzaa  rriivveennddiiccaattiivvaa  

iinnddiivviidduuaallee;;  eerraa  cchhiiaarraa  ll’’iimmppoossttaazziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  iinntteerrnnaa  cchhee  eerraa  aa  ccaarraatttteerree  

oorriizzzzoonnttaallee,,  mmaa  qquueessttoo  ll’’hhoo  ccaappiittoo  ddooppoo..  

LLaa  ppuunnttaattaa  iinn  CCiissll  ccoommuunnqquuee  nnoonn  ffuu  iinnuuttiillee  ppeerrcchhéé  mmii  ddiisssseerroo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  cchhee  uunn  cceerrttoo  

CCaarrlloo  BBrraavvoo  aavveevvaa  llaavvoorraattoo  nneellll’’aazziieennddaa  ddeell  ggrruuppppoo  ssoocciieettaarriioo,,  llaa  ffoorrggeerriiaa,,  ddeennoommiinnaattaa  

aanncchhee  BBaattttiiffeerrrroo ,,  ee  oorraa  llaavvoorraavvaa  iinn  CCiissll,,  ffaacceennddoo  rreeccaappiittii   nneellllee  sseeddii  ddiissttaaccccaattee  ddeellllaa  

CCiissll  ee  ddeell  PPaattrroonnaattoo  iinn  ttuuttttaa  llaa  pprroovviinncciiaa  ee  cchhee  ggllii  aavvrreebbbbeerroo  ddaattoo  iill  mmiioo  nnoommee,,  aaffffiinncchhèè  

lluuii  pprreennddeessssee  ccoonnttaattttoo  ccoonn  mmee,,  qquuaannddoo  ppaassssaavvaa  ddaa  qquueellllee  ppaarrttii,,  ccoonnssiiddeerraattoo  cchhee  

aabbiittaavvaa  nneell  ccoommuunnee  lliimmiittrrooffoo..  

  

UUnn  ggiioorrnnoo  ffuuoorrii  ddeellllaa  ffaabbbbrriiccaa  mmii  aassppeettttaavvaa  iill  cciisslliinnoo  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  iinntteerrnnaa,,  

aassssiieemmee  aa  uunn''aallttrraa  ppeerrssoonnaa  ppiiùù  ggiioovvaannee  ddii  lluuii  ee  uunn  ppoo’’  ppiiùù  vveecccchhiiaa  ddii  mmee,,  cchhee  ssii  pprreesseennttòò  

ccoommee  CCaarrlloo  BBrraavvoo..  IInniizziiòò  ccoossìì  uunnaa  ffrreeqquueennttaazziioonnee  aammiicchheevvoollee  cchhee  ssii  bbaassaavvaa  

ssoossttaannzziiaallmmeennttee  ssuull  mmiioo  ddeessiiddeerriioo  ddii  ccoonnoosscceerree  ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  mmii  aappppaarriivvaa  

iinnccoommpprreennssiibbiillee,,  ddeennttrroo  ee  ffuuoorrii  llaa  ffaabbbbrriiccaa..  

IIll  ssuuoo  oobbiieettttiivvoo  ffoonnddaammeennttaallee  eerraa  iinnvveeccee  qquueelllloo  ddii  aavveerree  uunn  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  iinn  ppiiùù  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  SSppaa  FF..llllii  BBeerrttoollii,,  ppeerrcciiòò  mmii  iissccrriissssee  aallllaa  FFiimm--CCiissll  ee  mmii  iinnvviittòò  aa  ffaarr  ppaarrttee  

ddeellll’’UUffffiicciioo  pprroovviinncciiaallee  ggiioovvaannii  ((UUppgg))  ddeellllaa  CCiissll,,  cchhee  oorrggaanniizzzzaavvaa  ccoonn  mmoollttaa  eeffffiicciieennzzaa  llee  

ffaammoossee  33  sseerree   ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  ddii  bbaassee  ddii  ccuuii  ffuuii  aassssiidduuoo  ffrreeqquueennttaattoorree..  

QQuueessttoo  mmii  pprrooccuurròò  ssuu  iinnvviittoo  ddii  BBeerrttoonnaa,,  rreessppoonnssaabbiillee  nnaazziioonnaallee  UUppgg--CCiissll,,  llaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccaammppoo  ssccuuoollaa  ccoonnffeeddeerraallee  aa  OOrrttiisseeii  iinn  VVaall  GGaarrddeennaa..  

  

DDooppoo  ppoocchhii  mmeessii  iill  ssiinnddaaccaalliissttaa  CCaarrlloo  BBrraavvoo  mmaanniiffeessttòò  ll’’iinnaassppeettttaattoo  pprrooppoossiittoo  ddii  

ccaannddiiddaarrmmii  nneellllaa  lliissttaa  CCiissll  nneell  rriinnnnoovvoo  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  iinntteerrnnaa  ddeellllaa  SSppAA  FF..llllii  BBeerrttoollii,,  

nneellllaa  qquuaallee  ccuuii  llaavvoorraavvoo  ccoommee  ttoorrnniittoorree  ddeeggllii  eennoorrmmii  cciilliinnddrrii  ddeeii  ttrreennii  ddii  llaammiinnaazziioonnee  

LL’’iiddeeaa  mmii  pprreeooccccuuppaavvaa,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  rriitteenneevvoo  ddii  aavveerree  ttuuttttoo  iill  bbaaggaagglliioo  nneecceessssaarriioo  ppeerr  

rraapppprreesseennttaarree  ddeeggnnaammeennttee  ii  mmiieeii  ccoolllleegghhii  ddii  llaavvoorroo  ddii  ffrroonnttee  aall  PPaaddrroonnee ,,  ee  ppooii  ddii  nnoonn  

aavveerree  aarrggoommeennttii  ssuuffffiicciieennttii  ppeerr  ccoonntteenneerree  lloo  ssttrraappootteerree  ddeeii  vveecccchhii  mmaarrppiioonnii  ddeellllaa  FFiioomm--

CCggiill  ii  qquuaallii,,  oollttrree  aa  eesssseerree  ssiinnddaaccaalliissttii  iinn  ffaabbbbrriiccaa,,  eerraannoo  aanncchhee  ccoonnssiigglliieerrii  ccoommuunnaallii  ddeell  

PPccii  nneeii  vvaarrii  ppaaeessii  vviicciinnii  ee  ggooddeevvaannoo  ddeell  rriissppeettttoo  rreevveerreennzziiaallee  ddeeii  ccoommppaaggnnii  ddii  llaavvoorroo..  

DDii  ccoonnvveerrssoo  mmii  ssoolllleettiiccaavvaa  iill  ppeennssiieerroo  ddii  ppootteerr  ddaarree  uunnaa  mmaannoo  aalllloo  ssttoorriiccoo  

rraapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  CCiissll,,  ssuull  vveerrssaannttee  ddeellll’’iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ttrraa  ccaarriicchhee  ppoolliittiicchhee  ee  

ccaarriicchhee  ssiinnddaaccaallii,,  vviissttoo  cchhee,,  pprroobbaabbiillmmeennttee  ppeerr  iill  ssoolloo  ffaattttoo  ddii  eesssseerree  ddiicchhiiaarraattaammeennttee  

ddeemmooccrriissttiiaannoo,,  vveenniivvaa  eemmaarrggiinnaattoo  ee  bbiissttrraattttaattoo  ddaaii  ccoolllleegghhii  ccoommuunniissttii  ddii  CCoommmmiissssiioonnee  

iinntteerrnnaa  nneellllee  ddiissccuussssiioonnii  ssuu  pprroobblleemmii  ssiinnddaaccaallii  ccoonnccrreettii..  AAvvrreeii  pprroopprriioo  vvoolluuttoo  vveeddeerree  ssee  

aavveesssseerroo  mmaanntteennuuttoo  lloo  sstteessssoo  aatttteeggggiiaammeennttoo  ccoonn  mmee,,  nnoonn  iissccrriittttoo  aa  ppaarrttiittii,,  ddeecciissoo  

ffaauuttoorree  ddeellll’’iinnccoommppaattiibbiilliittàà  nneellllaa  CCiissll  ee  nneelllloo  sstteessssoo  oorrggaanniissmmoo  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddeeii  

llaavvoorraattoorrii  iinn  ffaabbbbrriiccaa..  

PPooii  mmii  ttrraannqquuiilllliizzzzaavvoo,,  ppeerrcchhéé  ssee  aanncchhee  aavveessssii  aacccceettttaattoo,,  nnoonn  aavvrreeii  ssiiccuurraammeennttee  

rraaggggiiuunnttoo  ssuuffffiicciieennttii  pprreeffeerreennzzee  ppeerr  eesssseerree  eelleettttoo,,  ppeerr  ccuuii  aallllaa  ffiinnee  ddeettttii  iill  mmiioo  aasssseennssoo  

aallllaa  ssffiiddaa,,  cchhee  aassssoommiigglliiaavvaa  mmoollttoo  aallllaa  bbaattttaagglliiaa  ssuullll’’iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ttrraa  ccaarriicchhee  ssiinnddaaccaallii  

ee  ccaarriicchhee  ppoolliittiicchhee  iinn  ccoorrssoo  nneellll’’UUnniioonnee  ssiinnddaaccaallee  ddii  UUddiinnee  ttrraa  llaa  FFiimm,,  ddii  ccuuii  ffaacceevvoo  
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ppaarrttee,,  ee  ll’’UUnniioonnee  ssiinnddaaccaallee  pprroovviinncciiaallee,,  ddiirreettttaa  ee  rraapppprreesseennttaattaa  ddaallll’’oonnoorreevvoollee  TToorrooss  

ddeellllaa  DDeemmooccrraazziiaa  ccrriissttiiaannaa,,  aattttoorrnniiaattoo  ddaa  aallccuunnii  ssiinnddaaccaalliissttii  ddii  ccaatteeggoorriiaa  eedd  aanncchhee  

ssiinnddaaccii..  

  

CCoorrrreevvaa  ll’’aannnnoo  11996611,,  vveennnnii  eelleettttoo  ttrriioonnffaallmmeennttee  ttaannttoo  ddaa  ssuuppeerraarree  iill  mmiioo  ccoolllleeggaa  

aannzziiaannoo  ee  ggllii  aallttrrii  iinn  lliissttaa  ccoonn  mmee,,  ee  ssuuppeerraaii  iinn  pprreeffeerreennzzee  aanncchhee  aallccuunnii  eelleettttii  nneellllaa  lliissttaa  

FFiioomm--CCggiill..  SSii  aavvvviiòò  ccoossìì  iinn  aannnnii  ssiinnddaaccaallmmeennttee  ddiiffffiicciillii,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  eessiisstteevvaannoo  ttuutteellee  ee  

ll’’aammbbiieennttee  aazziieennddaallee  eerraa  ddeeii  ppiiùù  oossttiiccii,,  iill  mmiioo  iimmppeeggnnaattiivvoo  ccaammmmiinnoo  nneellllaa  FFiimm--CCiissll  ee  nneell  

mmoonnddoo  ssiinnddaaccaallee..  

QQuueessttoo  ssuucccceessssoo  mmii  hhaa  aanncchhee  ccoossttrreettttoo  aadd  eesssseerree  sseemmpprree  aallll’’aalltteezzzzaa  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  

ppeerr  eesssseerree  ccoommppeettiittiivvoo  tteeccnniiccaammeennttee  ccoonn  llaa  ccoonnttrrooppaarrttee  ee  ppoolliittiiccaammeennttee  ccoonn  ggllii  aallttrrii  

ccoolllleegghhii  ddii  ddiivveerrssoo  ssiinnddaaccaattoo..  DDii  ccoonnsseegguueennzzaa  nnoonn  ppeerrddeevvoo  nneessssuunnaa  ooccccaassiioonnee  ppeerr  

ddooccuummeennttaarrmmii,,  ppeerr  ppaarrtteecciippaarree  aa  ccoonnvveeggnnii,,  sseemmiinnaarrii  ssuu  tteemmii  ssppeecciiffiiccii,,  ccoossee  cchhee  aa  qquueeii  

tteemmppii  ssii  ffaacceevvaannoo  nneell  tteemmppoo  lliibbeerroo,,  ee  nneellllee  ffeessttiivviittàà..    

  

LLaa  mmiiaa  ffiissssaazziioonnee   ––  ccoossìì  llaa  cchhiiaammaavvaa  llaa  mmiiaa  rraaggaazzzzaa,,  cchhee  ssii  vveeddeevvaa  ssoottttrraarrrree  tteemmppoo  ee  

aatttteennzziioonnii  aa  ffaavvoorree  ddeeii  mmiieeii  iimmppeeggnnii,,  ddii  ccuuii  ppeerrcceeppiivvaa  ssoolloo  vvaaggaammeennttee  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo  ––  mmii  

ppoorrttòò  aall  ppuunnttoo  ddii  ddoovveerr  mmeetttteerree  ddeeii  ppuunnttii  ffeerrmmii  ssuull  nnoossttrroo  rraappppoorrttoo  ee  ssuuii  qquuaallii  nnoonn  

ttrraannssiiggeerree,,  ee  cciiooèè::  pprriimmaa  iill  llaavvoorroo  ((llaa  ffaabbbbrriiccaa)),,  ppooii  iill  ssiinnddaaccaattoo  ee  iinnffiinnee  lleeii,,  ddii  ccuuii  eerroo  

iinnnnaammoorraattoo  ee  aallllaa  qquuaallee  vvoolleevvoo  mmoollttoo  bbeennee..  

NNeell  11996622  ssoonnoo  ssttaattoo  eelleettttoo  nneell  DDiirreettttiivvoo  pprroovviinncciiaallee  ddeellllaa  FFiimm,,  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aa  uunn  

ccoorrssoo  ddii  dduuee  sseettttiimmaannee  ppeerr  ccoonnttrraattttuuaalliissttii  FFiimm  aall  CCeennttrroo  ssttuuddii  ddii  FFiirreennzzee  ee  aall  CCoonnggrreessssoo  

nnaazziioonnaallee  ddeellllaa  FFiimm--CCiissll  aa  BBeerrggaammoo,,  mmeemmoorraabbiillee  ppeerr  lloo  ssccoonnttrroo  ccoonn  ll’’oonnoorreevvoollee  DDoonnaatt  

CCaattttiinn..  QQuuii  ssoonnoo  ssttaattoo  eelleettttoo  nneell  CCoolllleeggiioo  nnaazziioonnaallee  ddeeii  pprroobbiivviirrii..  

  

NNeelllloo  sstteessssoo  aannnnoo  mmii  ssoonnoo  ssppoossaattoo  ee  ccoossìì  hhoo  aalllluunnggaattoo  iill  tteemmppoo  ddaa  ttrraassccoorrrreerree  aassssiieemmee  

aallllaa  mmiiaa  rraaggaazzzzaa..  MMaa  hhoo  aanncchhee  rraaffffoorrzzaattoo  iill  rraappppoorrttoo  ccoonn  iill  ssiinnddaaccaattoo,,  ppaarrtteecciippaannddoo  aa  uunn  

mmeeeettiinngg  iinntteerrnnaazziioonnaallee  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaaii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  tteeddeesscchhii  ddeellll’’IIGGMMeettaallll  nneell  11996644  

aa  MMoonnaaccoo  ddii  BBaavviieerraa;;  TTrraa  ggllii  IIttaalliiaannii  eerraavvaammoo,,  iioo  ddii  UUddiinnee,,  BBuurrnneellllii  ddii  PPaaddoovvaa  ee  MMiittrraa  ddii  

GGeennoovvaa..  

NNeell  ggiiuuggnnoo  11996655  nnaaccqquuee  iill  mmiioo  pprriimmoo  ffiigglliioo,,  cchhee  ddeettttee  uunn  pprreecciissoo  ssiiggnniiffiiccaattoo  aall  ccoonncceettttoo  

ddii  ffaammiigglliiaa  ttrraa  mmee  ee  mmiiaa  mmoogglliiee  ee  uunn  mmaaggggiioorr  sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  nneellllaa  ggiiooiioossaa  vviittaa  

ddii  ccooppppiiaa  ccoonnddoottttaa  ppeerr  ttrree  aannnnii..  FFiinncchhéé  vveerrssoo  llaa  ffiinnee  ddii  qquueellll’’aannnnoo,,  vveennnnee  aa  UUddiinnee  iill  

sseeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  ddeeii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  LLuuiiggii  MMaaccaarriioo  iill  qquuaallee,,  ttrraa  llee  aallttrree  ccoossee  ddii  ccuuii  ssii  

ooccccuuppòò,,  ddiissssee  aall  sseeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  ddeellll’’uunniioonnee  pprroovviinncciiaallee  cchhee  aa  ssuuoo  aavvvviissoo  aavvrreeii  

ddoovvuuttoo  ppaarrtteecciippaarree  aallll’’uullttiimmoo  ccoorrssoo  aannnnuuaallee  cchhee  llaa  CCoonnffeeddeerraazziioonnee  oorrggaanniizzzzaavvaa  aa  

FFiirreennzzee;;  ppooii  nnoonn  ccii  ssaarreebbbbeerroo  ssttaattii  ppiiùù  ffoonnddii,,  ee  ooggnnii  ccaatteeggoorriiaa,,  ssee  vvoolleevvaa  ddeeii  qquuaaddrrii  

ssiinnddaaccaallii,,  ddoovveevvaa  pprroovvvveeddeerree  aa  ffoorrmmaarrllii  aa  pprroopprriiee  ssppeessee..  

  

NNeell  ggeennnnaaiioo  11996666  ddoovveettttii  aaffffrroonnttaarree  llaa  ddeecciissiioonnee  ppiiùù  ggrraavvoossaa  ee  iimmppeeggnnaattiivvaa  ddooppoo  

qquueellllaa  ddeell  mmaattrriimmoonniioo,,  oovvvveerroo  qquueellllaa  ddii  rraasssseeggnnaarree  llee  ddiimmiissssiioonnii  iinn  ttrroonnccoo  ddaallll’’aazziieennddaa  

ee  ppaarrttiirree  ppeerr  FFiirreennzzee  ppeerr  55  mmeessii  aa  ppaarriittàà  ddii  ssaallaarriioo,,  ddoovvee  aavvrreeii  vviissssuuttoo  iinn  ccoonnvviittttoo  aall  

CCeennttrroo  SSttuuddii  CCiissll  ddii  FFiieessoollee..  PPooii,,  ssuuppeerraattaa  llaa  tteessii  ffiinnaallee,,  llaa  CCoonnffeeddeerraazziioonnee  iinn  aaccccoorrddoo  

ccoonn  ll’’UUnniioonnee  pprroovviinncciiaallee  mmii  aavvrreebbbbee  pprrooppoossttoo  uunn  iinnsseerriimmeennttoo  nneell  tteerrrriittoorriioo  ppiiùù  

bbiissooggnnoossoo  ddii  qquuaaddrrii  ssiinnddaaccaallii,,  ccoonn  ooggnnii  pprroobbaabbiilliittàà  PPoorrddeennoonnee,,  ddoovvee  llaa  RReexx  ((  ppooii  ZZaannuussssii  

))  eerraa  iinn  ffoorrttee  eessppaannssiioonnee..  LL’’aalltteerrnnaattiivvaa  eerraa  rreessppiinnggeerree  llaa  pprrooppoossttaa  cchhee  mmii  vveenniivvaa  ffaattttaa,,  

pprrooccuurraannddoo  qquuaallcchhee  ddeelluussiioonnee  aa  ccoolloorroo  ii  qquuaallii  aavveevvaannoo  ccrreedduuttoo  ssuullllee  mmiiee  ppoossssiibbiilliittàà..    
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LLaa  mmiiaa  uunniiccaa  ee  ggrraannddee  pprreeooccccuuppaazziioonnee  eerraa  mmiiaa  mmoogglliiee  ee  mmiioo  ffiigglliioo  ddii  ppoocchhii  mmeessii::  

llaasscciiaarrllii  ssoollii,,  ccaammbbiiaarree  vviittaa,,  rriiddiisseeggnnaarree  llaa  pprroossppeettttiivvaa  pprrooffeessssiioonnaallee……  NNee  ppaarrllaaii  aa  lluunnggoo  

ccoonn  mmiiaa  mmoogglliiee,,  aallllaa  ffiinnee  lleeii  mmii  ddiissssee::  qquuaalluunnqquuee  ddeecciissiioonnee  ttuu  pprreennddaa  vvuuooll  ddiirree  cchhee  sseeii  

ccoonntteennttoo  ccoossìì,,  ee  ssee  lloo  sseeii  ttuu,,  lloo  ssaarròò  aanncchh’’iioo..  

PPaarrttiiii  ppeerr  FFiirreennzzee,,  ooggnnii  dduuee  sseettttiimmaannee  rriieennttrraavvoo  aa  UUddiinnee  aadd  aabbbbrraacccciiaarree  mmiiaa  mmoogglliiee  ee  aa  

rraaccccoonnttaarrllee  ii  mmiieeii  iinnccuubbii  ssuullllee  mmaatteerriiee  ddii  ssttuuddiioo,,  ii  mmiieeii  pprrooggrreessssii  ee  llaa  mmiiaa  ssppeerraannzzaa  ddii  

ssuuppeerraarree  llaa  tteessii  ffiinnaallee,,  ssiinnoo  aa  qquuaannddoo  uunn  bbeell  ggiioorrnnoo,,  aaii  pprriimmii  ddii  mmaaggggiioo,,  ppiioommbbaa  aall  

CCeennttrroo  ssttuuddii  FFrraannccoo  BBeennttiivvooggllii,,  mmeemmbbrroo  ddeellll’’eesseeccuuttiivvoo  nnaazziioonnaallee  ddeellllaa  FFiimm,,  iill  qquuaallee  

sseennzzaa  ttaannttii  pprreeaammbboollii  mmii  oorrddiinnaa  ddii  ffaarree  llaa  vvaalliiggiiaa  ppeerrcchhéé  ssaarreeii  ppaarrttiittoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  

ccoonn  lluuii  ppeerr  TTrriieessttee..  

GGllii  ddiissssii  cchhee  ddoovveevvoo  tteerrmmiinnaarree  iill  cciicclloo  ddii  ssttuuddii  ee  cchhee  aa  ffiinnee  mmeessee  ccii  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  

ll’’eessaammee  ffiinnaallee  ee  vvoolleevvoo  ssaappeerree  ccoonn  qquuaallee  pprrooffiittttoo  aavveevvoo  ffrreeqquueennttaattoo  iill  ccoorrssoo..  LLuuii  mmii  

rriissppoossee  cchhee  aavvrreebbbbee  ppaarrllaattoo  ccoonn  iill  pprrooff..  CCoossttaannttiinnii  ddiirreettttoorree  ddeell  CCeennttrroo  ssttuuddii,,  ppeerr  

ssuuppeerraarree  ooggnnii  ddiiffffiiccoollttàà  ddeerriivvaannttee  ddaall  mmiioo  aabbbbaannddoonnoo,,  mmaa  iioo  nnoonn  cceeddeettttii  ee  ggllii  

ccoonnffeerrmmaaii  cchhee  nnoonn  mmii  ssaarreeii  mmoossssoo  ssiinnoo  aall  tteerrmmiinnee  ddeell  ccoorrssoo..  

SSii  rreessee  ccoonnttoo  ddeellllaa  mmiiaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ee  ccoonncclluussee  llaa  vviissiittaa  ccoonn  uunn  ppeerreennttoorriioo  ttuu  iill  33  

ggiiuuggnnoo  ttii  pprreesseennttii  aa  TTrriieessttee  nneellllaa  sseeddee  ddeellllaa  CCiissll,,  ee  iioo  ssaarròò  llìì  aadd  aassppeettttaarrttii  ppeerrcchhéé  ssoonnoo  iill  

ccoommmmiissssaarriioo  ddeellllaa  FFiimm  pprroovviinncciiaallee,,  ee  ttuu  mmii  ddoovvrraaii  aaiiuuttaarree  aa  ffoonnddaarree  llaa  ccaatteeggoorriiaa  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’UUnniioonnee  pprroovviinncciiaallee,,  iinn  qquuaannttoo  llaa  CCiissll  aa  TTrriieessttee  ssii  èè  ccoossttiittuuiittaa  iill  11°°  MMaaggggiioo  

11996666  ee  ccii  ssaarràà  mmoollttoo  ddaa  llaavvoorraarree..  

DDiissssii  ddii  ssìì,,  sseennzzaa  ccaappiirree  mmoollttoo  ssuullllaa  ddiiffffeerreennzzaa  ttrraa  llaavvoorraarree  ppeerr  ffoonnddaarree  uunnaa  ccaatteeggoorriiaa  ee  

llaavvoorraarree  ppeerr  ggeessttiirree  uunnaa  ccaatteeggoorriiaa;;  ll’’uunniiccaa  ddiiffffeerreennzzaa  cchhee  iinn  qquueell  mmoommeennttoo  ppeerrcceeppiivvoo  

eerraa  cchhee  TTrriieessttee  ssii  ttrroovvaavvaa  aa  6655  KKmm..  ddaa  UUddiinnee  ee  PPoorrddeennoonnee  ddiissttaavvaa  5500  KKmm..  ddaa  ccaassaa::  iinn  

ffoonnddoo  nnoonn  eerraa  uunnaa  ggrraannddee  ddiissttaannzzaa..  

  

NNoonn  mmiissii  mmoollttoo  aa  rreennddeerrmmii  ccoonnttoo  ddeellll’’aabbiissssaallee  ddiiffffeerreennzzaa  ttrraa  llee  dduuee  rreeaallttàà  ddeellllaa  FFiimm::  

qquueellllaa  ddii  PPoorrddeennoonnee  eerraa  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  aammpplliiaammeennttoo  ee  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ddeell  

ssiinnddaaccaattoo,,  iinn  uunn  aammbbiieennttee  ssoocciioo--eeccoonnoommiiccoo  ffaavvoorreevvoolliissssiimmoo,,  iinn  eessppaannssiioonnee  ssiinnoo  aallllaa  

ppiieennaa  ooccccuuppaazziioonnee;;  aa  TTrriieessttee  iinnvveeccee  llaa  FFiimm  vviivveevvaa  uunn  ddrraammmmaa,,  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaall  

ddiilleemmmmaa  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  ssee  aaddeerriirree  aallllaa  ccoossttiittuueennddaa  CCiissll  pprroovviinncciiaallee  oo  

rriimmaanneerree  nneellllaa  ccaassaa  mmaaddrree,,  llaa  ssttoorriiccaa  CCccddll  ((CCaammeerraa  ccoonnffeeddeerraallee  ddeell  llaavvoorroo)),,  ccoonn  

ll’’aaggggrraavvaannttee  ddeeggllii  oorrmmaaii  ppaalleessii  sseeggnnaallii  ddii  ddeecclliinnoo  eeccoonnoommiiccoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo..  SSuullllaa  CCccddll  ee  

llaa  ppeeccuulliiaarree  ssiittuuaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  ddii  TTrriieessttee  ddaarròò  qquuaallcchhee  iinnffoorrmmaazziioonnee  ppiiùù  aavvaannttii..    

MMaa  oorraa  pprroocceeddiiaammoo  ccoonn  oorrddiinnee..  

AArrrriivvaaii  aa  TTrriieessttee,,  ccoommee  pprroommeessssoo,,  iill  33  ddii  ggiiuuggnnoo  ddeell  11996666..  BBeennttiivvooggllii  mmii  pprreesseennttòò  aall  

sseeggrreettaarriioo  rreeggggeennttee  ddoottttoorr  NNoovveellllii  ee  aa  ttuuttttii  ii  ccoolllleegghhii  ddeellll’’UUnniioonnee  pprroovviinncciiaallee..  MMii  ddiissssee::  

qquueessttaa  èè  llaa  mmiiaa  ssccrriivvaanniiaa  ccoonn  iill  tteelleeffoonnoo,,  aaddeessssoo  èè  ttuuaa,,  ssiieeddiittii  ee  aassccoollttaa..  EE  ccoommiinncciiòò  aa  

iilllluussttrraarree  iill  ppeerrccoorrssoo  ttoorrttuuoossoo  ee  ttoorrmmeennttaattoo,,  aattttrraavveerrssaattoo  nneeggllii  aannnnii  aanntteecceeddeennttii  aall  6666,,  

ddaaii  ddiirriiggeennttii  nnaazziioonnaallii  ddeellllaa  FFiimm  ppeerr  ootttteenneerree  iill  ppaassssaaggggiioo  iinn  bbllooccccoo  ddeeii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  

CCccddll  nneellllaa  CCiissll,,  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ssii  ffoossssee  vvoottaattoo  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  qquuaalliiffiiccaattaa  lloo  

ssggaanncciiaammeennttoo  ddaallllaa  CCccddll  ee  ll’’aaddeessiioonnee  aallllaa  FFiimm--CCiissll..  

MMii  ddiissssee  cchhee  eerraa  ssttaattoo  ffaattttoo  ll’’iimmppoossssiibbiillee  ppeerr  ggaarraannttiirree  aall  ddoottttoorr  CCaarrlloo  FFaabbrriiccccii  llaa  

ccoonnttiinnuuiittàà  ddii  gguuiiddaarree  llaa  FFiimm  nneellllaa  CCiissll  aa  TTrriieessttee;;  oollttrreettuuttttoo  ggiiàà  ffaacceevvaa  ppaarrttee  ddeell  DDiirreettttiivvoo  

nnaazziioonnaallee  FFiimm  ee  ppaarrtteecciippaavvaa  aallllee  ttrraattttaattiivvee  nnaazziioonnaallii  nneeii  rriinnnnoovvii  ddeeii  CCoonnttrraattttii  nnaazziioonnaallii,,  

ppeerr  ccuuii  nnoonn  ccii  ssaarreebbbbeerroo  ssttaattii  oossttaaccoollii  aa  ppeerrppeettuuaarree  ll’’aattttuuaallee  ccoonnddiizziioonnee..  AAllllaa  ffiinnee  

FFaabbrriiccccii  aavveevvaa  pprroommeessssoo  ssoolleennnneemmeennttee  aallllaa  SSeeggrreetteerriiaa  ggeenneerraallee  ddeellllaa  FFiimm  cchhee  ssaarreebbbbee  

aavvvveennuuttoo  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeeii  44..000000  iissccrriittttii  aallllaa  FFiimm--CCiissll..  
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IIll  1122  ee  1133  mmaarrzzoo  11996666  ssii  eerraa  cceelleebbrraattoo  iill  CCoonnggrreessssoo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ddeellllaa  CCccddll,,  pprreesseennttii  ppeerr  

llaa  CCiissll  ll’’oonnoorreevvoollee  VViittoo  SSccaalliiaa  ee  ppeerr  llaa  UUiill  RRaaffffaaeellee  VVaannnnii,,  nneell  qquuaallee  ssii  ddiissccuussssee  ll’’aaddeessiioonnee  

aallllaa  CCiissll,,  cchhee  ggiiàà  aavveevvaa  iinn  cciittttàà  ddaall  11996644  uunn  rraaggggrruuppppaammeennttoo  ddii  ccaatteeggoorriiee  ((ppoorrttuuaallii,,  

ccoommuunnaallii,,  ppoosstteelleeggrraaffoonniiccii,,  ssttaattaallii,,  ffeerrrroovviieerrii))  rriiccoonnoosscciiuuttee  ddaallllaa  CCoonnffeeddeerraazziioonnee,,  mmaa  aall  

mmoommeennttoo  ddeellllaa  vvoottaazziioonnee  ii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  vvoottaarroonnoo  ccoonnttrroo  ee  nnoonn  ssii  rraaggggiiuunnssee  iill  

qquuoorruumm  ddeeii  22//33  ppeerr  uunniiffoorrmmaarree  TTrriieessttee  aall  rreessttoo  dd’’IIttaalliiaa,,  ccoonn  llee  ttrree  cceennttrraallii  CCoonnffeeddeerraallii  

CCggiill,,  CCiissll  ee  UUiill..  

IIll  ssuuoo  rraaccccoonnttoo  pprroosseegguuìì  nneelllloo  ssppiieeggaarree  cchhee  qquueessttoo  ffaattttoo  nnoonn  aavveevvaa  aarrrreessttaattoo  llaa  

ccoossttiittuuzziioonnee  ddeellllaa  CCiissll,,  ppeerrcchhéé  nnuummeerroossee  ccaatteeggoorriiee  ccoonn  ii  lloorroo  ddiirriiggeennttii  aavveevvaannoo  

aabbbbaannddoonnaattoo  llaa  CCccddll  ee  aaddeerriittoo  aall  rraaggggrruuppppaammeennttoo  CCiissll ,,  iill  qquuaallee  iill  pprriimmoo  mmaaggggiioo  11996666  

ccoossttiittuuìì  ll’’UUnniioonnee  ssiinnddaaccaallee  pprroovviinncciiaallee  CCiissll,,  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  sseeggrreettaarriioo  ccoonnffeeddeerraallee  

nnaazziioonnaallee  DDiioonniiggii  CCooppppoo,,  eelleeggggeennddoo  rreeggggeennttee  iill  ddoottttoorr  NNoovveellllii  eexx  sseeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  

ddeellllaa  CCccddll..  

  

PPeerr  ccoommpplleettaarree  iill  qquuaaddrroo  BBeennttiivvooggllii  aaggggiiuunnssee  ll’’oosssseerrvvaazziioonnee  cchhee  llaa  CCccddll  ddooppoo  ll’’eessooddoo  

eerraa  ccoommppoossttaa  ddaa  qquuaaddrrii  ssiinnddaaccaallii,,  nneellllee  eessiillii  ee  ddeebboollii  ccaatteeggoorriiee  ddii  ffeeddee   UUiill,,  

ssoopprraattttuuttttoo  ddii  eessttrraazziioonnee  ppaarrttiittiiccaa  rreeppuubbbblliiccaannaa  ee  ssoocciiaallddeemmooccrraattiiccaa,,  ee  iinnffaattttii  nnee  

ddiivveennnnee  sseeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  CCaarrlloo  FFaabbrriiccccii,,  eesspprreessssiioonnee  ddeellllaa  ccaatteeggoorriiaa  ppiiùù  ffoorrttee,,  ii  

mmeettaallmmeeccccaanniiccii,,  ee  rreeppuubbbblliiccaannoo  ddii  ffeerrrroo  ccoommee  VVaannnnii..  

CCoonn  qquueessttaa  ppaannoorraammiiccaa  mmii  ffeeccee  aanncchhee  ccaappiirree  cchhee,,  ssee  llee  ccoossee  ppeerr  llaa  CCiissll  iinn  ggeenneerraallee  

eerraannoo  aammppiiaammeennttee  ggeessttiibbiillii,,  ppeerr  llaa  FFiimm  llaa  vviittaa  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  dduurraa,,  nnoonn  ffoossssee  aallttrroo  ppeerr  ii  

rraappppoorrttii  ddii  ffoorrzzaa  ssuull  ccaammppoo::  FFiioomm  33..880000  iissccrriittttii,,  UUiillmm--CCccddll  44..000000  iissccrriittttii,,  FFiimm  5566  iissccrriittttii  

ccoonn  ddeelleeggaa,,  ii  ppiiùù  ffeeddeellii  aacclliissttii,,  ppeerrcchhéé  llaa  ssttrraaggrraannddee  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  

iissccrriittttii  aallllee  AAccllii  ee  aallllaa  DDcc  oollttrree  cchhee  aallllee  vvaarriiee  aassssoocciiaazziioonnii  ddii  iissppiirraazziioonnee  ccrriissttiiaannaa,,  nnoonn  

ffiiaattaarroonnoo  ssuull  ddiilleemmmmaa  CCiissll  oo  UUiill  ee  nneell  ssiilleennzziioo  ssoosstteennnneerroo  llaa  ccoommppoonneennttee  ppiiùù  

ccoonnsseerrvvaattrriiccee  ddeell  ssiinnddaaccaalliissmmoo  ttrriieessttiinnoo..  

  

PPaarrttiittoo  BBeennttiivvooggllii,,  mmii  rriittrroovvaaii  ssoolloo  aadd  aaffffrroonnttaarree  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeell  ttuuttttoo  nnuuoovvaa  rriissppeettttoo  

aallllaa  mmiiaa  lliimmiittaattaa  eessppeerriieennzzaa  ssiinnddaaccaallee  ddii  ffaabbbbrriiccaa  ee  ddii  tteerrrriittoorriioo  ffaattttaa  iinn  FFrriiuullii..  SSccoopprriiii,,  

aattttrraavveerrssoo  ii  ccoollllooqquuii  ccoonn  PPaaoolloo  DDee  PPoonnttee,,  qquuaaddrroo  ssiinnddaaccaallee  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo  cchhee  aavveevvaa  

llaavvoorraattoo  aa  ppiieennoo  tteemmppoo  ppeerr  oottttoo  aannnnii  aa  ffiiaannccoo  ddii  FFaabbrriiccccii  eedd  eerraa  iinn  aatttteessaa  ddii  ooppeerraarree  aallllaa  

CCiissll  ddii  GGoorriizziiaa  ((iinn  qquuaannttoo  sscciissssiioonniissttaa   ee  ppeerrttaannttoo  ppooccoo  ggrraaddiittoo  nneellllaa  ccaatteeggoorriiaa)),,  cchhee  iinn  

PPrroovviinncciiaa  ddii  TTrriieessttee  eessiisstteevvaa  uunn  tteessssuuttoo  iinndduussttrriiaallee  qquuaannttoo  mmaaii  vvaarriieeggaattoo::  llee  aazziieennddee  aa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  ssttaattaallee  ((PPPP..SSSS..)),,  ddii  nnootteevvoollii  ddiimmeennssiioonnii,,  qquuaallii  ii  CCRRDDAA  ((ddiirreezziioonnee  

aammmmiinniissttrraattiivvaa  ee  pprrooggeettttaazziioonnee));;  iill  CCaannttiieerree  ddii  ccoossttrruuzziioonnii  nnaavvaallii  SS..  MMaarrccoo;;  ll’’AArrsseennaallee  

ttrriieessttiinnoo  ddii  rriippaarraazziioonnii  nnaavvaallii;;  llaa  FFMMSSAA  ffaabbbbrriiccaa  mmaacccchhiinnee  SS,,  AAnnddrreeaa,,  cchhee  pprroodduucceevvaa  

ttuurrbbiinnee  aa  vvaappoorree  ee  mmoottoorrii  nnaavvaallii  ddiieesseell;;  ll’’IIttaallssiiddeerr  ccoonn  ggllii  aallttiiffoorrnnii  aa  cciicclloo  ccoonnttiinnuuoo;;  llaa  

VVMM  cchhee  pprroodduucceevvaa  ppiiccccoollii  mmoottoorrii  ddiieesseell;;ll’’  AAnncciiffaapp,,  ssccuuoollaa  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  

ddeellllee  PPPP..SSSS..  aaddeerreennttii  aallll’’IInntteerrssiinndd,,  uunn’’aarreeaa  ccoonnttrraattttuuaallee  ddii  ccuuii  nnoonn  ccoonnoosscceevvoo  iill  

ccoonnttrraattttoo  ee,,  oovvvviiaammeennttee,,  nneeppppuurree  ii  ttrraattttaammeennttii  ddii  sseettttoorree  ccoonn  ccoonnsseegguueennttii  ddiirriittttii  

ssiinnddaaccaallii..  

  

PPiiùù  aacccceessssiibbiillee  aallllaa  mmiiaa  ccoommpprreennssiioonnee  ssii  èè  ddiimmoossttrròò  llaa  ssppiieeggaazziioonnee  ssuullllee  aazziieennddee  

mmeettaallmmeeccccaanniicchhee  pprriivvaattee  ddii  mmeeddiiee  ddiimmeennssiioonnii,,  ccoommee  iill  ccaannttiieerree  nnaavvaallee  FFeellzzeeggii  aa  

MMuuggggiiaa;;  llaa  TTeelleettttrraa--FFiiaatt,,  cchhee  pprroodduucceevvaa  ccoommppoonneennttiissttiiccaa  eelleettttrroonniiccaa;;  llaa  IIrreett,,  cchhee  

pprroodduucceevvaa  rraaddiiootteelleeffoonniinnii  mmiilliittaarrii;;  llaa  OOrriioonn,,  ffoonnddeerriiaa  aa  ccoonncchhiigglliiaa  ppeerr  ccoorrppii  iiddrrooeelleettttrriiccii  

ee  oolleeooddoottttii;;  ll’’AAttllaass,,  ssttaabbiilliimmeennttoo  ddii  llaammiinnaazziioonnee  aa  ffrreeddddoo;;  llaa  FFOOMMTT,,  iinnssttaallllaazziioonnee  

mmaacccchhiinnaarrii  nnaavvaallii,,  ttuuttttee  aaddeerreennttii  aallllaa  CCoonnffiinndduussttrriiaa,,  ppooii  llee  aazziieennddee  aaddeerreennttii  aallll’’AAPPII,,  cchhee  
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rraaggggrruuppppaavvaannoo  iinn  pprreevvaalleennzzaa  qquueellllee  ddeellllee  rriippaarraazziioonnii  nnaavvaallii..  DDii  qquueessttee  aazziieennddee  

ccoonnoosscceevvoo  iill  ccoonnttrraattttoo  nnaazziioonnaallee,,  mmaa  nnoonn  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  iinntteeggrraattiivvaa  aazziieennddaallee,,  cchhee  aa  

TTrriieessttee  eerraa  ccoonnssoolliiddaattaa  ee  cchhee  bbiissooggnnaavvaa  ccoonnoosscceerree  ppeerr  ppootteerr  eesssseerree  pprreeppaarraattii  nneellllaa  

eevveennttuuaalliittàà  ddii  vveerrtteennzzee  iinnddiivviidduuaallii..  

QQuueelllloo  cchhee  ppiiùù  mmii  ssccoonnvvoollssee  nneellllaa  eeffffiiccaaccee  ppaannoorraammiiccaa  iilllluussttrraattaammii  ddaa  PPaaoolloo  DDee  PPoonnttee  

ffuu  llaa  ccoonnssttaattaazziioonnee  ddeellll’’eennoorrmmee  ddiiffffeerreennzzaa  eessiisstteennttee  ttrraa  llee  ccoonnddiizziioonnii  ssiinnddaaccaallii  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  aazziieennddee  aa  PPPP..SSSS..  ee  qquueellllee  ddeellllee  aazziieennddee  pprriivvaattee..  

NNeellllee  pprriimmee  eessiisstteevvaannoo  ii    ddiissttaaccccaattii   ddii  CCoommmmiissssiioonnee  iinntteerrnnaa,,  uunnoo  ppeerr  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

ssiinnddaaccaallee,,  ccoonn  ssppeecciiffiiccoo  uuffffiicciioo  aattttrreezzzzaattoo  ppeerr  rriicceevveerree  ii  llaavvoorraattoorrii  cchhee  aavveesssseerroo  

ddeessiiddeerriioo  ddii  eesspprriimmeerree  llaammeenntteellee,,  oosssseerrvvaazziioonnii  oo  ffaarrssii  ttuutteellaarree  nneell  rriissppeettttoo  ddii  qquuaannttoo  

pprreevviissttoo  ddaall  ccoonnttrraattttoo  nnaazziioonnaallee  oo  ddaaggllii  aaccccoorrddii  iinntteeggrraattiivvii..  QQuueessttoo  eerraa  ppeerr  ll’’aazziieennddaa  uunn  

ffiillttrroo  uuttiillee  aa  eevviittaarree  vveerrtteennzzee  iinnddiivviidduuaallii  ee  ccoonnfflliittttuuaalliittàà  ccoolllleettttiivvee,,  mmaa  aanncchhee  uunn  oottttiimmoo  

ppuunnttoo  dd’’aazziioonnee  ppeerr  ffaarree  pprroosseelliittiissmmoo  ssiinnddaaccaallee..  IInnffaattttii  qquuaassii  ttuuttttii  ii  ddiippeennddeennttii  eerraannoo  

iissccrriittttii  ccoonn  ddeelleeggaa  aall  ssiinnddaaccaattoo  ddii  pprroopprriioo  ggrraaddiimmeennttoo..  

NNeellllee  rriimmaanneennttii  aazziieennddee  pprriivvaattee  ttrroovvaavvoo  aannaallooggiiee  ccoonn  llaa  mmiiaa  eessppeerriieennzzaa  iinn  FFrriiuullii,,  ccoonn  llaa  

ddiiffffeerreennzzaa  cchhee  ii  llaavvoorraattoorrii  ddiippeennddeennttii  aavveevvaannoo  uunnaa  ccoosscciieennzzaa  ee  uunnaa  mmaattuurriittàà  ssiinnddaaccaallee  

mmoollttoo  ppiiùù  eelleevvaattaa  ddeeii  lloorroo  ccoolllleegghhii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  FFrriiuullii  VVeenneezziiaa  GGiiuulliiaa..  IInnffaattttii  iinn  qquuaassii  

ttuuttttee  llee  aazziieennddee  eessiisstteevvaannoo  aaccccoorrddii  ssiinnddaaccaallii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  ssaallaarriiaallee  cchhee  ssuuppeerraavvaannoo  iill  

CCoonnttrraattttoo  nnaazziioonnaallee  ee  llaa  ttrraatttteennuuttaa  iinn  bbuussttaa  ppaaggaa  ddeellllaa  qquuoottaa  ssiinnddaaccaallee  ssuu  ddeelleeggaa..  

  

QQuueessttii  ffaattttii  mmii  ssttaavvaannoo  aa  ddiimmoossttrraarree  qquuaannttoo  ffoossssii  iinnaaddeegguuaattoo  aadd  aaffffrroonnttaarree  ccoommee  FFiimm  

uunn’’aazziioonnee  ddii  iinnttrroommiissssiioonnee  ttrraa  ii  dduuee  ssiinnddaaccaattii  cchhee  aavveevvaannoo  mmoonnooppoolliizzzzaattoo  ttuuttttaa  llaa  

ccaatteeggoorriiaa  ddeeii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii,,  ccoommpprreessoo  iill  sseettttoorree  ddeellll’’aarrttiiggiiaannaattoo..  

MMaa  nnoonn  mmii  ssccoorraaggggiiaaii,,  oorrmmaaii  eerroo  llìì  ee  ddoovveevvoo  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  aaffffrroonnttaarree  iill  ttoorroo  ppeerr  llee  

ccoorrnnaa..  OOrrggaanniizzzzaaii  ddeellllee  rriiuunniioonnii  ccoonn  ii  ppoocchhii  iissccrriittttii  cchhee  aavveevvoo  aazziieennddaa  ppeerr  aazziieennddaa  aa  

PPPP..SSSS..  ffuuoorrii  oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo..  PPaarrttiiii  ddaall  ddaattoo  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee,,  cchhee  lloorroo  eerraannoo  llaa  ppuunnttaa  ddii  

ddiiaammaannttee  ddii  uunn  pprrooggeettttoo  ddii  cchhiiaarriimmeennttoo  ssoocciiaallee,,  ppoolliittiiccoo  ee  ssiinnddaaccaallee,,  cchhee  iioo  eerroo  uunn  

ssiinnddaaccaalliissttaa  ccoonn  ttuuttttii  ii  rreeqquuiissiittii  pprreevviissttii  ddaallllaa  ccaatteeggoorriiaa  ee  lloorroo  llaavvoorraattoorrii  aallllaa  ppaarrii  ddii  ttuuttttii  

ggllii  aallttrrii,,  ddeellllaa  FFiioomm,,  ddeellllaa  CCccddll--UUiill  ee  ddii  ttuuttttoo  iill  rreessttoo  ddeell  ppaaeessee,,  cchhee  llee  aazziieennddee  eerraannoo  

nnaazziioonnaallii  ee  cchhee  llaa  FFiimm  eerraa  uunnaa  ccoonnttrrooppaarrttee  rriissppeettttaattaa  ppiiùù  ddeellllaa  UUiill,,  cchhee  llaa  UUiill  ddeennttrroo  llaa  

CCccddll  aa  TTrriieessttee  eerraa  uunnaa  aannoommaalliiaa  cchhee  aannddaavvaa  ssuuppeerraattaa..  PPeerrttaannttoo  rriivveennddiiccaavvaammoo  ppaarrii  

ddiiggnniittàà  nneellllaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  ssiinnddaaccaallee  aazziieennddaallee  nneellllee  ffuuttuurree  eelleezziioonnii  ddii  CCoommmmiissssiioonnee  

iinntteerrnnaa..  

NNoonn  ssoolloo,,  mmaa  nneell  ffrraatttteemmppoo,,  cchhiieeddeemmmmoo  aallllee  ccoonnttrrooppaarrttii  aazziieennddaallii  llaa  ttiittoollaarriittàà  aadd  

eesssseerree  pprreesseennttii  aadd  ooggnnii  ttrraattttaattiivvaa  iinn  aazziieennddaa  ccoonnnneessssaa  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo  

nnaazziioonnaallee  ddii  llaavvoorroo..  QQuueessttaa  rriicchhiieessttaa  eerraa  mmoollttoo  ppeerrttiinneennttee  iinn  qquuaannttoo  ssii  eerraa  aavvvviiaattaa  llaa  

rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa  nnaazziioonnaallee,,  vvoolluuttaa  ddaall  CCiippee  ((CCoommiittaattoo  

iinntteerrmmiinniisstteerriiaallee  ddeellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa))  nneell  11996655  ee  iinn  ffaassee  ddii  aattttuuaazziioonnee  

nneellllaa  pprriimmaavveerraa  ddeell  11996666  ccoonn  iill  PPiiaannoo  CCaarroonn ..  ((ddaall  nnoommee  ddeell  ssoottttoosseeggrreettaarriioo  aall  bbiillaanncciioo    

ddii  aalllloorraa))..  

  

QQuueessttee  nnoossttrree  ppoossiizziioonnii,,  rreessee  ppuubbbblliicchhee  ppeerrssoonnaallmmeennttee  ccoonn  vvoollaannttiinnaaggggii  ffuuoorrii  ddaallllee  

ffaabbbbrriicchhee,,  ssccaatteennaarroonnoo  uunnaa  ffuurriioossaa  rreeaazziioonnee,,  aanncchhee  ccoonn  aattttii  ddii  vviioolleennzzaa  ee  mmiinnaaccccee  aallllaa  

mmiiaa  ppeerrssoonnaa,,  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  qquuaaddrrii  ee  aattttiivviissttii  CCccddll..    FFuu  qquueelllloo  cchhee  ddoovveettttee  ssuubbiirree  FFrraannccoo  

BBeennttiivvooggllii  qquuaannddoo  ssii  pprreesseennttòò  iinn  aapprriillee  ddaavvaannttii  aaii  ccaanncceellllii  ddeellllee  ffaabbbbrriicchhee  ccoonn  vvoollaannttiinnii  

FFiimm--CCiissll,,  iinn  ccuuii  ssppiieeggaavvaa  iill  vvoollttaaffaacccciiaa   ddii  FFaabbrriiccccii  ee  ddeeii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  CCccddll  ddii  ffrroonnttee  

aallll’’aattttoo  ppoolliittiiccoo  ddii  aaddeerriirree  aallllaa  CCiissll  ddii  TTrriieessttee  ddii  iimmmmiinneennttee  ccoossttiittuuzziioonnee  ((11°°  MMaaggggiioo  

11996666))..  
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FFuu  uunn  ppeerriiooddoo  iinntteennssoo  ee  tteessoo,,  ppeerr  iill  llaavvoorroo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  ii  

llaavvoorraattoorrii  iissccrriittttii  ee  nnoonn,,  ddii  pprroosseelliittiissmmoo  aanncchhee  vveerrssoo  llee  aazziieennddee  pprriivvaattee,,  iinn  ccuuii  ssii  sseennttiivvaa  

mmeennoo  iill  ppeessoo  ddeellll’’aappppaarraattoo  ddeellllaa  CCccddll  ee  ll’’iinnddiiffeerrrreennzzaa  ddeellllaa  FFiioomm,,  cchhee  ttuuttttoo  ssoommmmaattoo  ssii  

ddiicchhiiaarraavvaa  nneeuuttrraallee  nneellllaa  ddiissppuuttaa,,  rriitteenneennddoo  cchhee  iill  pprroobblleemmaa  eerraa  ttuuttttoo  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddeellll’’aarreeaa  ppoolliittiiccoo--ppaarrttiittiiccaa  DDcc--PPrrii--PPssddii  ee  cchhee  aallllaa  ffiinnee  ppootteevvaa  ddiivveennttaarree  iill  ssiinnddaaccaattoo  ddii  

mmaaggggiioorraannzzaa  nneell  sseettttoorree  ddeeii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii..  

IIll  rraaggiioonnaammeennttoo  cchhee  sseemmpprree  iinnccoonnttrraavvoo,,  aa  ttuuttttii  ii  lliivveellllii  ddii  ddiibbaattttiittoo,,  eerraa  qquueelllloo  ddii  vvoolleerr  

ccoolllleeggaarree  iill  ppaarrttiittoo  aall  ssiinnddaaccaattoo..  QQuueessttoo  mmii  ddiissttuurrbbaavvaa,,  ppeerrcchhéé  eerraa  ccoonnttrroo  llaa  mmiiaa  ccuullttuurraa  

eedd  eessppeerriieennzzaa,,  qquuiinnddii  mmii  mmiissii  aa  ssccaavvaarree  nneell  ppaassssaattoo  ddii  TTrriieessttee,,  ddooccuummeennttaannddoommii  ccoonn  

tteessttii  ddii  ssoocciioollooggiiaa,,  ddii  ssttoorriiaa  ee  ppoolliittiiccaa  eedd  aapppprreessii  cchhee  TTrriieessttee  ppeerr  llaa  ssuuaa  ppaarrttiiccoollaarriittàà  ddii  

cciittttàà  ddii  ffrroonnttiieerraa,,  aavveevvaa  aaccccuummuullaattoo  ccoonnttrraaddddiizziioonnii  cchhee  eerraannoo  pprreesseennttii  nneellll’’eeppooccaa  ddeellllaa  

cciittttàà--ppoorrttoo  ddeellll’’iimmppeerroo  aauussttrroouunnggaarriiccoo  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ddeellll’’IIttaalliiaa  ffaasscciissttaa..  

  

NNeell  ppeerriiooddoo  aauussttrroouunnggaarriiccoo  ssii  eerraa  vveerriiffiiccaattoo  iill  ccoonnfflliittttoo  ttrraa  vvooccaazziioonnee  mmeerrccaannttiillee  ee  

aanniimmaa  nnaazziioonnaallee  ddeellllaa  cciittttàà,,  ppooiicchhéé  ll’’AAuussttrriiaa  eessaallttaavvaa  llee  ssuuee  aassppiirraazziioonnii  eeccoonnoommiicchhee,,  mmaa  

oosstteeggggiiaavvaa  ll’’aanniimmaa  iittaalliiaannaa;;  mmeennttrree  ddooppoo  iill  11991188,,  iill  ffaasscciissmmoo  aa  TTrriieessttee  aavveevvaa  aalliimmeennttaattoo  

ll’’iilllluussiioonnee  ddii  ffaarr  ddiivveennttaarree  llaa  cciittttàà  aavvaammppoossttoo  ddeellll’’IIttaalliiaa  qquuaallee  ppootteennzzaa  eeggeemmoonnee  

ddeellll’’AAddrriiaattiiccoo  ee  aavveevvaa  ssìì  rreeaalliizzzzaattoo  ll’’uunniiffiiccaazziioonnee  ccoonn  ll’’IIttaalliiaa,,  mmaa  nnee  aavveevvaa  aanncchhee  vviissttoo  

ddeecclliinnaarree  ll’’  eeccoonnoommiiaa..  

CCoossìì  llaa  ccuullttuurraa,,  iill  cceettoo  eeccoonnoommiiccoo,,  ll’’iimmpprreennddiittoorriiaa  ppuubbbblliiccaa  ee  pprriivvaattaa  llooccaallee,,  hhaannnnoo  

ffiinniittoo  ccoonn  iill  ccoonncceennttrraarree  llaa  ddiiffeessaa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  iiddeennttiittàà  nneell  cchhiieeddeerree  aa  RRoommaa  ssuussssiiddii  ee  

pprriivviilleeggii,,  cchhee  iill  rreeggiimmee  ffaasscciissttaa  aaccccoorrddaavvaa,,  aalliimmeennttaannddoo  aanncchhee  iill  pprreeggiiuuddiizziioo  aannttiissllaavvoo,,  

ssiinnoo  aallllaa  ssccoonnffiittttaa  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  mmoonnddiiaallee..  

SSiinn  ddaallll’’iimmmmeeddiiaattoo  ddooppoogguueerrrraa  TTrriieessttee  nnoonn  ppaarrtteecciippaa  aallllaa  eessppeerriieennzzaa  ssiinnddaaccaallee  uunniittaarriiaa,,  

nnaattaa  ccoonn  iill  ppaattttoo  ddii  RRoommaa  ddeell  11994444..  NNaassccoonnoo  nnuuoovvee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  llooccaallii  ffoorrtteemmeennttee  

ccoonnfflliittttuuaallii  cchhee  rriifflleettttoonnoo  llaa  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ddeellllaa  lloottttaa  ppoolliittiiccaa  ddeellllaa  

rreessiisstteennzzaa  iittaalloo--iiuuggoossllaavvaa..  

  

LLaa  pprriimmaa  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  cchhee  ssii  ccoossttiittuuiissccee  ssuubbiittoo  ddooppoo  llaa  ffiinnee  ddeellllaa  gguueerrrraa,,  ssoonnoo  ii  

SSiinnddaaccaattii  uunniiccii   cchhee  ddeerriivvaannoo  ddiirreettttaammeennttee  ddaallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ccoommuunniissttaa  iittaalloo--

iiuuggoossllaavvaa,,  iimmppeeggnnaattaa  nneellllaa  lloottttaa  ddii  lliibbeerraazziioonnee..  AAlllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  ii  ppaarrttiittii,,  

ppoolliittiiccaammeennttee  eemmaarrggiinnaattii  ddaall  ccoonntteessttoo  nnaazziioonnaallee  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  sseeppaarraazziioonnee  

aammmmiinniissttrraattiivvaa  ee  iinn  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeellllaa  ssoottttrraazziioonnee  ddeellllee  lloorroo  ssffeerree  ddii  iinnfflluueennzzaa  ppoolliittiiccaa  

ddaa  ppaarrttee  ddeell  GGoovveerrnnoo  mmiilliittaarree  aalllleeaattoo  ((GGmmaa))  cchhee  aammmmiinniissttrraa  iill  TTeerrrriittoorriioo  lliibbeerroo  ddii  

TTrriieessttee,,  ffiinniissccoonnoo  ccoonn  ll’’iinntteerrffeerriirree  ssuu  ooggnnii  aassppeettttoo  ddeellllaa  vviittaa  ssiinnddaaccaallee  ee  ooppeerraaiiaa..  

LLaa  ccoonnnnoottaazziioonnee  ppoolliittiiccaa  ddeeii  ssiinnddaaccaattii,,  mmoollttoo  aacccceennttuuaattaa,,  ssii  mmaanniiffeessttaa  nneellllee  ffaabbbbrriicchhee  

ccoonn  lloo  ssccoonnttrroo  iiddeeoollooggiiccoo  ssuullllaa  ssoolluuzziioonnee  ddeell  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  nnaazziioonnaalliittàà,,  aa  ffaavvoorree  

ddeellll’’IIttaalliiaa  oo  ddeellllaa  IIuuggoossllaavviiaa  ddii  TTiittoo,,  cchhee  ppuunnttaavvaa  aa  eesstteennddeerree  llaa  ssuuaa  ssoovvrraanniittàà  iinn  FFrriiuullii  

VVeenneezziiaa  GGiiuulliiaa  ssiinnoo  aall  ffiiuummee  IIssoonnzzoo..  

AAccccaannttoo  aaii  SSiinnddaaccaattii  uunniiccii  aaddeerreennttii  aallllaa  FFeeddeerraattiivvaa  iiuuggoossllaavvaa,,  iill  1122  GGiiuuggnnoo  11994455,,  pprreessssoo  

iill  ccoolllleeggiioo  NNoottrree  DDaammee  ddee  SSiioonn,,  nnaassccoonnoo  ii  SSiinnddaaccaattii  ggiiuulliiaannii,,  cchhee  iill  1188  lluugglliioo  11994455  

ddeecciiddoonnoo  ddii  ooccccuuppaarree  llaa  sseeddee  ddeeggllii  eexx  ssiinnddaaccaattii  ffaasscciissttii  ee  ppooii  iill  2211  NNoovveemmbbrree  ddeelllloo  

sstteessssoo  aannnnoo  ssii  ttrraassffoorrmmaannoo  iinn  CCccddll,,  CCaammeerraa  ccoonnffeeddeerraallee  ddeell  llaavvoorroo  ((mmooddeelllloo  uunniittaarriioo  

iittaalliiaannoo  ddeell  mmoommeennttoo))..  

LLii  ggaallvvaanniizzzzaa  uunn  aaccccoorrddoo  ppoolliittiiccoo  ttrraa  ddeemmooccrriissttiiaannii,,  ssoocciiaalliissttii,,  rreeppuubbbblliiccaannii,,  aazziioonniissttii::  

rraaggggrruuppppaammeennttoo  ccoonnsseerrvvaattoorree,,  ccoonn  aall  ssuuoo  iinntteerrnnoo  ccoommppoonneennttii  aannttiiccoommuunniissttee  ee  

aannttiisslloovveennee,,  iill  ccuuii  oobbiieettttiivvoo  èè  ddiiffeennddeerree  iill  sseennttiimmeennttoo  ttrraa  ii  llaavvoorraattoorrii  ddeellll’’iittaalliiaanniittàà  ddii  
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TTrriieessttee,,  pprrooppuuggnnaarree  ee  ssoosstteenneerree  iill  mmeettooddoo  ddeemmooccrraattiiccoo,,  ssaallvvaagguuaarrddaarree  ii  ddiirriittttii  ddeeii  

llaavvoorraattoorrii  ddeemmooccrraattiiccii ..  

QQuueessttaa  ddiivviissiioonnee  ssii  rriittrroovvaa  iinn  ffaabbbbrriiccaa,,  ddoovvee  ggllii  ooppeerraaii  ssii  aaggggrreeggaannoo  aattttoorrnnoo  aa  dduuee  

ccoonnttrraappppoossttii  oorrggaanniissmmii  aazziieennddaallii::  ii  CCoommiittaattii  ddii  ffaabbbbrriiccaa  ((ddeeii  SSiinnddaaccaattii  uunniiccii  ))  eelleettttii  iinn  

aasssseemmbblleeaa,,  ddii  ddeerriivvaazziioonnee  ddaaggllii  oorrggaanniissmmii  ccllaannddeessttiinnii  ddii  uunniittàà  ooppeerraaiiaa,,  ee  llee  CCoommmmiissssiioonnii  

iinntteerrnnee  ((  ddeellllaa  CCccddll  ))  eelleettttee  ssuu  lliissttaa  ..  

FFaalllliissccoonnoo  ii  tteennttaattiivvii  mmeessssii  iinn  aattttoo  ddaallllaa  FFeeddeerraazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  mmoonnddiiaallee  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  

uunn  aaccccoorrddoo  ccoonn  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  dd’’iinntteessaa  cchhee  nneell  11994488  ffoorrmmaa  ii  CCoommiittaattii  

dd’’aazziieennddaa  ppeerr  aaffffiiaannccaarree  ee  ccoonnttrroollllaarree  ggllii  oorrggaanniissmmii  ddii  bbaassee,,  cchhee  nnoonn  rriieessccoonnoo  aa  

ffuunnzziioonnaarree..  

  

LLaa  ffiinnee  ddeell  GGoovveerrnnoo  mmiilliittaarree  aalllleeaattoo  nneell  11995544  aapprree  llaa  ssttrraaddaa  aall  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  llee  

CCoonnffeeddeerraazziioonnii  nnaazziioonnaallii,,  cchhee  ssii  ttrraammuuttaa  iill  2200  OOttttoobbrree  11995544  aa  RRoommaa  nneell  PPaattttoo  

dd’’AAmmiicciizziiaa   ttrraa  CCccddll  ccoonn  CCiissll  ee  UUiill  CCoonnffeeddeerraazziioonnii  nnaazziioonnaallii,,  mmeennttrree  ssoolloo  nneell  11995555  nnaassccee  

llaa  NNuuoovvaa  ccaammeerraa  ccoonnffeeddeerraallee  ddeell  llaavvoorroo  cchhee  aaddeerriirràà  aallllaa  CCggiill  ddii  RRoommaa..  

NNeellllaa  CCccddll  ttrriieessttiinnaa  pprreeddoommiinnaa  llaa  ccoommppoonneennttee  rreeppuubbbblliiccaannaa  ee  nnoonn  ssii  oottttiieennee  uunnaa  

ffiissiioonnoommiiaa  oommooggeenneeaa  aa  ccaauussaa  ddeell  ccoonnddiizziioonnaammeennttoo  ddeellllee  sseeggrreetteerriiee  ddeeii  ddiivveerrssii  ppaarrttiittii  aa  

ccuuii  ggllii  iissccrriittttii  aappppaarrtteennggoonnoo..  AAll  ssuuoo  iinntteerrnnoo  pprreennddee  ccoorrppoo  ddooppoo  aallccuunnii  aannnnii  

dd’’iinnccuubbaazziioonnee  uunnaa  eesspplliicciittaa  vvoolloonnttàà  ddii  aaddeegguuaammeennttoo  aallllaa  ssiittuuaazziioonnee  nnaazziioonnaallee  cchhee  

ppoorrttaa,,  nneell  55°°  CCoonnggrreessssoo  CCccddll  ddeellll’’aapprriillee  11996622,,  aa  uunnaa  mmoozziioonnee  iinn  ccuuii  ssii  cchhiieeddee  uunn  

aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  ppaattttoo  dd’’aammiicciizziiaa  ddeell  11995544  ccoonn  uunn  ccoolllleeggaammeennttoo  ppiiùù  oorrggaanniiccoo  ccoonn  

CCiissll  ee  UUiill..  

  

IIll  2233  OOttttoobbrree  11996633  iill  CCoonnssiigglliioo  pprroovviinncciiaallee  ddeellllee  AAccllii  aaccccuussaa  llaa  CCccddll  ddii  ssccaarrssaa  aauuttoonnoommiiaa  

ee  ddiicchhiiaarraa  mmaattuurrii  ii  tteemmppii  ppeerr  uunnaa  nnoorrmmaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  ttrriieessttiinnaa  ee  

ddeell  ppaassssaaggggiioo  ddeellllaa  CCccddll  aallllaa  CCiissll..  NNeeii  pprriimmii  ggiioorrnnii  ddeell  11996644  aaccccaaddee  qquuaannttoo  ggiiàà  ddeettttoo,,  ee  

cciiooèè  cchhee  vvaarriiee  ccaatteeggoorriiee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo,,  eessccoonnoo  ddaallllaa  CCccddll  ee  

ffoorrmmaannoo  iill  RRaaggggrruuppppaammeennttoo  CCiissll  iinn  VViiaa  SS..  NNiiccoollòò,,  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ddaallllee  FFeeddeerraazziioonnii  

nnaazziioonnaallii  ee  ddaallllaa  CCiissll  ccoonnffeeddeerraallee..  

IIll  2211  ddiicceemmbbrree  11996644  iill  CCoommiittaattoo  eesseeccuuttiivvoo  ccoonnffeeddeerraallee  ddeellllaa  CCiissll  ddeelliibbeerraa  cchhee  iill  PPaattttoo  

dd’’aammiicciizziiaa   ssoottttoossccrriittttoo  nneellll’’OOttttoobbrree  ddeell  11995544  nnoonn  èè  ppiiùù  ooppeerraannttee  aa  TTrriieessttee  ee  qquuiinnddii  ssii  

aarrrriivvaa  aallllaa  ssiittuuaazziioonnee  nneellllaa  qquuaallee  iioo  nneell  11996666  aarrrriivvoo  aallllaa  FFIIMM  ddii  TTrriieessttee  iinnqquuaaddrraattoo  ttrraa  ggllii  

ooppeerraattoorrii  ddeellll’’UUnniioonnee  pprroovviinncciiaallee  CCiissll..  

  

IInn  qquueessttaa  rreeaallttàà  ddeessccrriittttaa  iinn  eessttrreemmaa  ssiinntteessii,,  rraaggiioonnoo  ee  llaavvoorroo  ccoommee  ssee  llaa  FFiimm  ffoossssee  uunnaa  

ccaatteeggoorriiaa  aauuttoonnoommaa,,  sseennzzaa  mmaaii  ppoorrmmii  iill  pprroobblleemmaa  ssee  ppeerr  ccaassoo  ii  mmiieeii  ccoommppoorrttaammeennttii,,  

ccoonn  ccoonnsseegguueennttii  pprreessee  ddii  ppoossiizziioonnee  ppuubbbblliicchhee,,  ssiiaannoo  ppiiùù  oo  mmeennoo  iinn  ssiinnttoonniiaa  ccoonn  llee  

ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  CCiissll,,  ttaallmmeennttee  eerroo  aassssoorrbbiittoo  ddaall  cclliimmaa  ddii  eecccciittaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  ccoonn  ii  mmiieeii  

ccoollllaabboorraattoorrii  nneellllee  vvaarriiee  aazziieennddee,,  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa  ee  

ddeellllaa  uurrggeennttee  nneecceessssiittàà  ddii  aaffffeerrmmaazziioonnee  nneellllee  eelleezziioonnii  ddii  CCoommmmiissssiioonnee  iinntteerrnnaa..  

LLaa  FFiimm  ootttteennnnee  ttrree  sseeggggii,,  uunnoo  aallll’’IIttaallssiiddeerr,,  uunnoo  aall  CCaannttiieerree  nnaavvaallee  SS..  MMaarrccoo  ttrraa  ggllii  

iimmppiieeggaattii,,  uunnoo  aallllaa  FFMMSSAA  ((FFaabbbbrriiccaa  MMaacccchhiinnee  SS..AAnnddrreeaa)),,  aazziieennddee  aa  PPPP..SSSS..  IIll  rriissuullttaattoo  ffuu  

lluussiinngghhiieerroo,,  iill  cchhee  ccii  ppeerrmmiissee  ddii  ggeettttaarree  llee  bbaassii  ppeerr  llee  aazziioonnii  ffuuttuurree,,  iinn  qquuaannttoo  aavvaannzzaavvaa  

llaa  ssppiinnttaa  uunniittaarriiaa  ddeell  11996688  cchhee  aa  TTrriieessttee  ttrroovvaavvaa  uunnaa  rreessiisstteennzzaa  aaccccaanniittaa  iinn  vvaarrii  sseettttoorrii,,  

pprriimmoo  ffrraa  ttuuttttii  qquueelllloo  ddeeii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  ddeellllaa  CCccddll--UUiillmm,,  mmaa  aanncchhee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  

CCiissll  nneellllee  vvaarriiee  ccaatteeggoorriiee,,  ppeerr  ccuuii  eerroo,,  aannzzii  eerraavvaammoo  ppoolliittiiccaammeennttee  ee  ssiinnddaaccaallmmeennttee  

aacccceerrcchhiiaattii..  
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AA  oonnoorr  ddeell  vveerroo,,  nneellllee  ffaabbbbrriicchhee  uunnaa  ssppoonnddaa  ll’’aavveevvaammoo  iinn  qquueellllii  ddeellllaa  FFiioomm--CCggiill  ee  nneeii  

ggiioovvaannii  nnoonn  mmiilliittaannttii  ssiinnddaaccaallmmeennttee,,  cchhee  pprroovveenniivvaannoo  ddaallllee  ssccuuoollee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

pprrooffeessssiioonnaallee..  LLaa  FFiioomm  ccii  ffoorrnniivvaa  uunnaa  ssppoonnddaa  ppeerr  mmoottiivvii  ssttrruummeennttaallii,,  iinn  qquuaannttoo  

iippoottiizzzzaavvaa  llaa  ccoonnccrreettaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ddiivveennttaarree  iill  ssiinnddaaccaattoo  mmaaggggiioorriittaarriioo  iinn  pprroovviinncciiaa  ddii  

TTrriieessttee,,  mmeennttrree  ii  ggiioovvaannii  vveeddeevvaannoo  nneellllaa  FFiimm  uunn  eelleemmeennttoo  ddii  nnoovviittàà  ee  ddii  rroottttuurraa  ddeeggllii  

sscchhiieerraammeennttii  iinnggeessssaattii  ee  mmoonnoolliittiiccii  ddeeii  dduuee  ssiinnddaaccaattii,,  cchhee  rriissppoonnddeevvaannoo  ppiiùù  aa  llooggiicchhee  

ppoolliittiiccoo--ppaarrttiittiicchhee,,  eesspprreessssee  nneeii  ccoommiizzii  iinn  ppiiaazzzzaa,,  ddaallllee  sseeggrreetteerriiee  pprroovviinncciiaallii  ee  nnaazziioonnaallii,,  

cchhee  aa  uunnaa  vveerraa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeemmooccrraattiiccaa  aallllee  sscceellttee  ssiinnddaaccaallii..  

  

IIll  11996699  ffuu  uunn  aannnnoo  rroovveennttee,,  ssuu  ttuuttttii  ii  ffrroonnttii::  qquueelllloo  ccoonnttrraattttuuaallee  ccoonn  ii  rriinnnnoovvii  ddeeii  

ccoonnttrraattttii  nnaazziioonnaallii  ccoonn  ll’’IInntteerrssiinndd,,  ccoonn  llaa  FFeeddeerrmmeeccccaanniiccaa  ee  ccoonn  ll’’AAppii;;  qquueelllloo  ccoonn  iill  

GGoovveerrnnoo,,  ppeerr  eeffffeettttoo  ddeellllee  ddeecciissiioonnii  ddeell  CCiippee,,  cchhee  aavveevvaa  ddeecciissoo  llaa  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeellllaa  

nnaavvaallmmeeccccaanniiccaa  nnaazziioonnaallee,,  ccoonn  aaccccoorrppaammeennttii  aazziieennddaallii  ee  ccoonnsseegguueennttii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  

ttrraassffeerriimmeennttii  ddii  iinntteerree  ccaatteeggoorriiee,,  cchhiiuussuurree  ddii  rreeppaarrttii  pprroodduuttttiivvii,,  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeell  

ppeerrssoonnaallee,,  eecccc..  

IIll  ffrroonnttee  ppoolliittiiccoo--ssiinnddaaccaallee  ssii  iimmppeerrnniiaavvaa  ssuuii  ccoonntteennuuttii  ddeell  ppiiaannoo  qquuiinnqquueennnnaallee  11996666--7700,,  

pprreeddiissppoossttoo  ddaallllaa  RReeggiioonnee  FFrriiuullii  VVeenneezziiaa  GGiiuulliiaa,,  iinn  ccuuii  ssii  iinnttrraavveeddeevvaa  uunnaa  rriinnuunncciiaa  

aallll’’iiddeeaa  cchhee  TTrriieessttee  ppootteessssee  mmaanntteenneerree  uunn  tteessssuuttoo  iinndduussttrriiaallee  ee  mmaarriinnaarroo  aa  ccaarraatttteerree  

iinntteerrnnaazziioonnaallee  ee  cchhee  iinnvveeccee  ffoossssee  ddeessttiinnaattaa  aa  ddiivveennttaarree  uunnaa  cciittttàà  tteerrzziiaarriizzzzaattaa..  IIll  ttuuttttoo  

eerraa  ccoonnddiittoo  ddaa  lloottttee  ddii  ppiiaazzzzaa  iinn  ccuuii  eemmeerrggeevvaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  sscceellttee  vveerrssoo  ll’’uunniittàà  

ssiinnddaaccaallee  nnoonn  ssoolloo  ttrraa  ii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii..  

  

QQuueessttoo  ddiibbaattttiittoo  hhaa  aattttrraavveerrssaattoo  ee  ssccoossssoo  ttuuttttaa  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  CCiissll  pprroovviinncciiaallee,,  

ppeerrcchhéé  llaa  CCggiill  ee  llaa  CCccddll--UUiill  ccoonnssiiddeerraavvaannoo  ppiillaassttrrii  ddeellllaa  eeccoonnoommiiaa  ttrriieessttiinnaa  iill  ppoorrttoo,,  ii  

ttrraaffffiiccii  mmaarriittttiimmii  ee  ii  ccaannttiieerrii  ee  qquuiinnddii  ccrriittiiccaavvaannoo  ii  ppaarrttiittii  ddii  cceennttrroo  ssiinniissttrraa  ––  DDcc,,  PPssii,,  PPssddii  

ee  PPrrii  ––  cchhee  rriitteenneevvaannoo  ppeerr  TTrriieessttee  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttee  ssvviilluuppppaarree  llee  aattttiivviittàà  tteerrzziiaarriiee  ee  

iimmppiieeggaattiizziiee  ee  aappppooggggiiaarree  ppeerrttaannttoo  iill  ppiiaannoo  CCiippee..  

LLaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeellll’’UUnniioonnee  pprroovviinncciiaallee  CCiissll  ssuullllaa  qquueessttiioonnee,,  iinn  ppiieennaa  ffaassee  ccoonnfflliittttuuaallee,,  ssii  

eerraa  ddiicchhiiaarraattaa  aa  ffaavvoorree  ddeell  PPiiaannoo  CCaarroonn   iinn  ccaammbbiioo  ddii  33..000000  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  iinn  ttrree  aannnnii,,  

oorriieennttaannddoossii  vveerrssoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  cciittttàà  mmooddeerrnnaa  ee  ccoommppeettiittiivvaa,,  iinnvviittaannddoo  ttuuttttii  

aa  ddaarree  uunn  aappppoorrttoo  tteeccnniiccoo  ee  ccoonnoosscciittiivvoo,,  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  lloottttaarree  ccoonnttrroo  iill  ppiiaannoo..  QQuueessttoo  

ccrreeòò  aallllaa  FFiimm  qquuaallcchhee  ddiiffffiiccoollttàà  ddiiaalleettttiiccaa  ccoonn  llee  aallttrree  oorrggaanniizzzzaazziioonnii,,  mmaa  nnoonn  vveennnnee  

mmeennoo  llaa  ffiidduucciiaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ppeerrcchhéé  eerraavvaammoo  sseemmpprree  ssttaattii  uunniittaarrii  ppuurr  ccoonn  ii  nnoossttrrii  

ddiissttiinngguuoo   ee  ssoopprraattttuuttttoo  sseemmpprree  iinn  pprriimmaa  ffiillaa  nneellllee  lloottttee  ppiiùù  dduurree,,  qquuaallii  llee  ooccccuuppaazziioonnii  

aazziieennddaallii,,  ii  ppiicccchheettttii  dduurraannttee  ggllii  sscciiooppeerrii  ee  llee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ddii  ppiiaazzzzaa,,  nnoonncchhéé  nneellllee  

ttrraattttaattiivvee  ccoonn  llee  ccoonnttrrooppaarrttii..    

  

NNootteevvoollii  ddiiffffiiccoollttàà  llaa  FFiimm  ee  iioo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llee  iinnccoonnttrraammmmoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’UUnniioonnee  

pprroovviinncciiaallee  ppeerrcchhéé,,  ppuurr  ggooddeennddoo  ddii  uunnaa  rreellaattiivvaa  aauuttoonnoommiiaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa,,  llee  ppoossiizziioonnii  

cchhee  aassssuummeevvoo  nneeii  vvaarrii  ccoonnsseessssii  ppuubbbblliiccii  ssuuii  vvaarrii  pprroobblleemmii  ssoocciiaallii,,  qquuaallii  aadd  eesseemmppiioo  iill  

ddiivvoorrzziioo,,  ll’’aasssseemmbblleeaarriissmmoo,,  iill  ffeemmmmiinniissmmoo  ee  ii  mmoovviimmeennttii  ssttuuddeenntteesscchhii,,  llaa  lleeggggee  

BBaassaagglliiaa   ssuullllaa  cchhiiuussuurraa  ddeeii  mmaanniiccoommii,,  llaa  sstteessssaa  uunniittàà  ssiinnddaaccaallee,,  vveenniivvaannoo  aattttaaccccaattee  nneeii  

ddiirreettttiivvii  pprroovviinncciiaallii,,  nneellll’’eesseeccuuttiivvoo  ddeellll’’UUnniioonnee  ee  ddaalllloo  sstteessssoo  sseeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  

AAnnggeelloo  MMaarriinneelllloo;;  cchhee  ddooppoo  llaa  rreeggggeennzzaa  ddeell  ddoottttoorr  NNoovveellllii,,  dduurraattaa  oollttrree  uunn  aannnnoo,,  nneell  

11996677  ddiivveennnnee  ppeerr  ttrree  mmaannddaattii  sseeggrreettaarriioo  ddeellll’’UUnniioonnee  pprroovviinncciiaallee  ddii  TTrriieessttee..  

EEbbbbii  sseemmpprree  ee  ccoommuunnqquuee  iill  ssoosstteeggnnoo  ddaallllaa  FFeeddeerraazziioonnee  nnaazziioonnaallee,,  ttrraammiittee  BBeennttiivvooggllii,,  

PPaaggaannii,,  VVaallbboonneessii,,  GGaavviioollii,,  TTrriiddeennttee  ee  aallttrrii,,  aadd  eesseemmppiioo  ii  tteeccnniiccii   ccoommee  PPiippppoo  MMoorreellllii,,  

MMoorriinnii,,  MMoorreessee,,  GGiiuussttiinnaa……  CCoossìì  ffuu  ppeerr  sseettttee  aannnnii,,  ssiinnoo  aa  qquuaannddoo  rriimmaassii  sseeggrreettaarriioo  
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pprroovviinncciiaallee  ddeellllaa  FFiimm,,  ppooii  aa  mmeettàà  ddeell  11997733,,  ssuu  pprreessssiioonnee  ddeellllaa  sseeggrreetteerriiaa  nnaazziioonnaallee  

ppaassssaaii  iinn  sseeggrreetteerriiaa  ddeellll’’UUnniioonnee  pprroovviinncciiaallee  ee  ssvvoollssii  ll’’iinnccaarriiccoo  ddii  ccoooorrddiinnaattoorree  ddeell  

sseettttoorree  iinndduussttrriiaa,,  ccoonn  iill  ccuuoorree  sseemmpprree  nneeii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii..  NNeell  11997788,,  iinnffiinnee,,  llaasscciiaaii  

TTrriieessttee  ppeerr  rriieennttrraarree  aa  UUddiinnee  ee  ccoommiinncciiaarree  uunnaa  nnuuoovvaa  eessppeerriieennzzaa  aallllaa  FFiissaassccaatt--CCiissll..  

  

RRiipprreennddeennddoo  iill  rraaggiioonnaammeennttoo  ssuu  qquuaannttoo  ssttaavvaa  aaccccaaddeennddoo  nneell  11997700  aa  TTrriieessttee,,  eeccccoo  cchhee  

aarrrriivvaa  lloo  SSttaattuuttoo  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  llaa  lleeggggee  330000//7700,,  cchhee  ppoorrttaa  uunn  ggrroossssoo  aaiiuuttoo  aallllaa  FFiimm,,  

aattttrraavveerrssoo  iill  ddiirriittttoo  ddii  iinnddiirree  aasssseemmbblleeee  nneellllee  ffaabbbbrriicchhee,,  ssttrruummeennttoo  cchhee  ccii  hhaa  ccoonnsseennttiittoo  

ddii  ddaarree  vvooccee  aaii  ggiioovvaannii  ee  aa  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  ssii  sseennttiivvaannoo  iimmppeeddiittii  ddaaggllii  aappppaarraattii  ssiinnddaaccaallii  

aazziieennddaallii  ddeeii  dduuee  ppiiùù  ggrroossssii  ssiinnddaaccaattii,,  llaa  CCccddll--UUiillmm  ee  llaa  FFiioomm..  aall  ddiiaallooggoo--ccoonnffrroonnttoo  ssuuii  

tteemmii  ssccoottttaannttii  ddeellllaa  ccaatteeggoorriiaa  ee  ddeell  tteerrrriittoorriioo..  

  

CCoommuunnqquuee  llaa  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa  pprroocceeddeevvaa  nnoonnoossttaannttee  llee  lloottttee  ee  nneell  

ffeebbbbrraaiioo  ddeell  11997700  iill  ccaannttiieerree  nnaavvaallee  SSaann  MMaarrccoo  vveennnnee  aaccccoorrppaattoo  aallll’’AArrsseennaallee  TTrriieessttiinnoo,,  

llaa  FFMMSSAA  ffuu  ttrraassffoorrmmaattaa  ee  ttrraassffeerriittaa  aa  SSaann  DDoorrlliiggoo  ddiivveennttaannddoo  GGMMTT  GGrraannddii  MMoottoorrii  

TTrriieessttee  iinn  jjooiinntt  vveennttuurree   ccoonn  llaa  FFiiaatt  DDiivviissiioonnee  MMaarree..  IInnttaannttoo  aarrrriivvaa  aa  TTrriieessttee  

ll’’IIttaallccaannttiieerrii  ccoonn  llaa  sseeddee  lleeggaallee,,  llaa  ddiirreezziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ee  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  tteeccnniiccaa..  

AArrrriivvaannoo  aanncchhee  ooppeerraaii  ee  iimmppiieeggaattii  ddii  aallttrree  pprroovviinnccee  ee  nnuummeerroossii  ssoonnoo  iissccrriittttii  aallllaa  FFiimm,,  

cchhee  vvaannnnoo  aa  rriinnffoorrzzaarree  llee  ffiillaa  ddeeii  ddeelleeggaattii  ee  ssiimmppaattiizzzzaannttii  ddeellll’’uunniittàà  ssiinnddaaccaallee  ccrreeaannddoo  

mmoollttii  ssuussssuullttii  iinn  ccaassaa  CCccddll--UUiill..  DDii  uunniittàà  ssii  ppaarrllaa  mmoollttoo  ee  ssii  iinnttrraavveeddee  llaa  FFllmm  ((FFeeddeerraazziioonnee  

llaavvoorraattoorrii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii)),,  ccoonn  llaa  CCoonnffeerreennzzaa  pprroovviinncciiaallee  uunniittaarriiaa  ddeell  ffeebbbbrraaiioo  11997711  ee  

llaa  CCoonnffeerreennzzaa  nnaazziioonnaallee  uunniittaarriiaa  ddeell  mmaarrzzoo  ddeelllloo  sstteessssoo  aannnnoo..  

  

PPrriimmaa  ddeellllaa  nnaasscciittaa  ddeellllaa  FFllmm  aa  TTrriieessttee,,  aavvvviieennee  uunnaa  sscciissssiioonnee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ppiiùù  vvoollttee  

cciittaattaa  CCccddll--UUiill,,  ppeerrcchhéé  llaa  UUiillmm  nnaazziioonnaallee  ddii  GGiioorrggiioo  BBeennvveennuuttoo  pprrooccllaammaa  nneellllaa  

pprriimmaavveerraa  ddeell  11997711  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  aa  TTrriieessttee  ddeellllaa  UUiill--UUiillmm  ccoonn  sseeddee  iinn  VViiaa  GGaallaattttii,,  

ffoorrmmaattaa  ddaa  cciirrccaa  110000  ggiioovvaannii  ssoocciiaalliissttii  ccoonn  uunn  sseeggrreettaarriioo  rreeggggeennttee,,  GGiiaannnnii  DDaallllaaggoo,,  

pprroovveenniieennttee  ddaa  MMoonnffaallccoonnee,,  pprreesseennttaattoo  nneellllee  aasssseemmbblleeee  ddii  ffaabbbbrriiccaa  ddaalllloo  sstteessssoo  

BBeennvveennuuttoo..  

NNeellll’’oottttoobbrree  ddeelllloo  sstteessssoo  aannnnoo  llaa  ccoonnffeeddeerraazziioonnee  UUiill,,  gguuiiddaattaa  ddaall  rreeppuubbbblliiccaannoo  VVaannnnii,,  

aammiiccoo  ddeell  rreeppuubbbblliiccaannoo  FFaabbrriiccccii,,  tteennttaa  aa  TTrriieessttee  uunnaa  ccoommppoossiizziioonnee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  

UUiillmm,,  mmaa  ii  ggiioovvaannii  nnoonn  aacccceettttaannoo  llee  rreeggoollee  iimmppoossttee  ddaa  FFaabbrriiccccii  ssuullllaa  ggeessttiioonnee  ddeellll’’uunniittàà,,  

iill  qquuaallee  pprreetteennddeevvaa::  nnoo   aallllee  vvoottaazziioonnii  ssuu  sscchheeddaa  bbiiaannccaa  ddeeii  ddeelleeggaattii  nneeii  ccoonnssiiggllii  ddii  

FFaabbbbrriiccaa;;  ccoommppoossiizziioonnee  pprrooppoorrzziioonnaallee  ddeeii  ddiirriiggeennttii  ssiinnddaaccaallii  iinn  uunnaa  iippootteettiiccaa  FFllmm,,  

iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallllaa  qquuaalliittàà  ee  ddaall  ccoonnsseennssoo  ddeeggllii  sstteessssii;;  ssuuddddiivviissiioonnee  ddeell  mmoonnttee  

oorree  rreettrriibbuuiittoo  ppeerr  aattttiivviittàà  ssiinnddaaccaallee  ttrraa  llee  ttrree  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  iinn  mmiissuurraa  

pprrooppoorrzziioonnaallee;;  sseeddii  ssiinnddaaccaallii  sseeppaarraattee..  TTuuttttee  ccoossee  vveecccchhiiee,,  cchhee  ii  ggiioovvaannii  nnoonn  

aacccceettttaarroonnoo,,  ssii  pprreesseennttaarroonnoo  aallllee  eelleezziioonnii  ddeeii  CCoonnssiiggllii  ddii  ffaabbbbrriiccaa  ccoommee  uunniittaarrii   ee  

ootttteennnneerroo  uunn  oottttiimmoo  rriissuullttaattoo  rriiffiiuuttaannddoo  llaa  sscceellttaa  ccoonnffeeddeerraallee..  

  

NNeell  11997722,,  ccoonn  ll’’aappppooggggiioo  ddeellllaa  FFiimm  ee  ddeellllaa  FFiioomm,,  cchhee  nneell  ffrraatttteemmppoo  aavveevvaa  ccaammbbiiaattoo  iill  

sseeggrreettaarriioo  ccoommuunniissttaa  PPiinnoo  BBuurrlloo  ccoonn  iill  ssoocciiaalliissttaa  AAuugguussttoo  SSeegghheennee,,  ssii  ccoossttiittuuìì  LLaa  FFllmm  

ccoonn  uunnaa  pprroopprriiaa  sseeddee  iinn  zzoonnaa  iinndduussttrriiaallee  ee  ffiinnaallmmeennttee  iill  11°°  MMaaggggiioo  11997722  ffuu  cceelleebbrraattoo  

uunniittaarriiaammeennttee  ccoommee  FFllmm..  QQuueessttoo  ffaattttoo  ssiimmbboolliiccoo  nnoonn  mmooddiiffiiccòò  ddii  uunnaa  vviirrggoollaa  

ll’’aatttteeggggiiaammeennttoo  ddeellllaa  CCccddll--UUiillmm,,  cchhee  mmaanntteennnnee  sseemmpprree  sseeppaarraattii  ii  pprroopprrii  ddeelleeggaattii,,  llee  

pprroopprriiee  sseeddii  ssiinnddaaccaallii  nneellllee  ffaabbbbrriicchhee,,  mmeennttrree  FFiimm,,  FFiioomm  ee  uunniittaarrii  ffeecceerroo  ffuunnzziioonnaarree  llaa  

FFllmm  ppoolliittiiccaammeennttee  ee  oorrggaanniizzzzaattiivvaammeennttee  aanncchhee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  ccoonnttrrooppaarrttii,,  

IInntteerrssiinndd  ee  CCoonnffiinndduussttrriiaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree..  
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NNaaccqquuee  llaa  FFllmm  rreeggiioonnaallee  FFrriiuullii  VVeenneezziiaa  GGiiuulliiaa  ccoonn  llaa  pprriimmaa  ccoonnffeerreennzzaa  cchhee  ssii  ssvvoollssee  aa  

TTeerrzzoo  ddii  AAqquuiilleeiiaa,,  pprreessiieedduuttaa  ddaaii  nnaazziioonnaallii,,  GGiioorrggiioo  BBeennvveennuuttoo  ee  PPiippppoo  MMoorreellllii    ee  ddeellllaa  

qquuaallee  iioo  ffuuii  uunniiccoo  rreellaattoorree..  MMaa  ttuuttttoo  qquueessttoo  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  nnuullllaa  mmooddiiffiiccòò  

nneellll’’aatttteeggggiiaammeennttoo  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  gguuiiddaattaa  ddaa  FFaabbrriiccccii,,  cchhee  mmaanntteenneevvaa  uunn  ddoommiinniioo  

nneeii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  ppuurr  eesssseennddoo  aanncchhee  sseeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  ddeellllaa  CCaammeerraa  ddeell  llaavvoorroo--UUiill,,  

pprreecclluuddeennddoo  uunn  nnoorrmmaallee  ssvvoollggeerrssii  ddeell  pprroocceessssoo  uunniittaarriioo,,  mmeennttrree  aallll’’ooppppoossttoo  iill  

sseeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  ddeellllaa  NNuuoovvaa  CCccddll--CCggiill  PPiinnoo  BBuurrlloo,,  eexx  FFiioomm,,  ssoosstteenneevvaa  iill  ssoocciiaalliissttaa  

SSeegghheennee  nneellllaa  ssuuaa  aazziioonnee  uunniittaarriiaa,,  ppuurr  nneellllaa  dduurraa  ccoonntteessttaazziioonnee  ddeeggllii  ssttaalliinniissttii   ddeellllaa  

vveecccchhiiaa  gguuaarrddiiaa  ddeeii  ccaannttiieerrii  nnaavvaallii,,  cchhee  nnoonn  ddiiggeerriirroonnoo  mmaaii  uunn  sseeggrreettaarriioo  

mmeettaallmmeeccccaanniiccoo  nnoonn  ccoommuunniissttaa..  IInnffaattttii  ddooppoo  qquuaassii  uunn  aannnnoo  ttoorrnnòò  aallllaa  gguuiiddaa  ddeellllaa  FFiioomm  

uunn  ccoommuunniissttaa  ccoonn  GGllaauuccoo  RRiiggoo  ddeellllaa  VV..MM..  

CCiiòò  ffoorrnnìì  uunn  uulltteerriioorree  pprreetteessttoo  aa  FFaabbrriiccccii  nneell  nnoonn  vvoolleerr  eesssseerree  uunniittaarriioo,,  mmaa  eerraa  iinn  aattttoo  

aallllaa  bbaassee  uunn  lleennttoo  llooggoorriioo  ddii  qquueessttee  ppoossiizziioonnii  mmoonnoolliittiicchhee..  LLaa  FFiimm  iinnttaannttoo  ccrreesscceevvaa  iinn  

iissccrriittttii  ee  iinn  ddeelleeggaattii  nneellllee  aazziieennddee,,  eerraa  ddiivveennttaattaa  aauuttoonnoommaa  eeccoonnoommiiccaammeennttee,,  ccoonn  oollttrree  

770000  iissccrriittttii,,  iinndduucceennddoo  llaa  FFeeddeerraazziioonnee  nnaazziioonnaallee,,  iinn  aaccccoorrddoo  ccoonn  ll’’UUnniioonnee  pprroovviinncciiaallee,,  aa  

ssoolllleecciittaarree  uunn  mmiioo  ppaassssaaggggiioo  ddaallllaa  ccaatteeggoorriiaa  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  aa  uunn  iimmppeeggnnoo  ppiiùù    

ggrraattiiffiiccaannttee    qquuaallee  ccoooorrddiinnaattoorree  pprroovviinncciiaallee  ddeell  sseettttoorree  IInndduussttrriiaa..  

  

NNoonn  ddiimmeennttiicchheerròò  mmaaii  qquueell  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii  AAllbbeerrttoo  GGaavviioollii,,  iill  mmiioo  aammiiccoo  sseeggrreettaarriioo  ddeeggllii  

eeddiillii  BBrruunnoo  DDee  GGrraassssii  ee  MMiirreellllaa  PPoossttooggnnaa,,  ccoolllleeggaa  ddii  sseeggrreetteerriiaa  nneellll’’UUnniioonnee  pprroovviinncciiaallee,,  

mmii  ffeecceerroo  iinnggooiiaarree  iill  rroossppoo   ddeellll’’aasssseennssoo,,  aanncchhee  ssee  sseerrvviittoo  ssuu  uunn  ppiiaattttoo  dd’’aarrggeennttoo..  EErraa  

llaa  pprriimmaavveerraa  ddeell  11997733  ee  ssttaavvaa  ppeerr  ccoommiinncciiaarree  uunn’’eessppeerriieennzzaa  ppiiùù  ccoommpplleessssaa  nneelllloo  sstteessssoo  

cclliimmaa  ssiinnddaaccaallee  iinnffuuooccaattoo::  mmaa  ssttaavvoollttaa  eerroo  aattttrreezzzzaattoo,,  ccoonn  uunn  eennoorrmmee  bbaaggaagglliioo  ddii  

ccoonnoosscceennzzaa,,  iill  cchhee  mmii  rreennddeevvaa  sseerreennoo  ddii  ffrroonnttee  aa  qquuaallssiiaassii  ffuuttuurroo  pprroobblleemmaa  ssiinnddaaccaallee..  

AAnncchhee  ppeerrcchhéé  ii  pprroobblleemmii  ffaammiigglliiaarrii  ssii  ffaacceevvaannoo  sseennttiirree..  

IInnffaattttii  mmiiaa  mmoogglliiee  mmii  rreeccllaammaavvaa,,  cchhiieeddeevvaa  cchhee  ffoossssii  uunn  ppoocchhiinnoo  ppiiùù  aa  ccaassaa,,  mmii  ffaacceevvaa  

nnoottaarree  cchhee  aavveevvoo  dduuee  ffiiggllii,,  cchhee  ttrraassccuurraavvoo  llaa  ffaammiigglliiaa,,  cchhee  nnoonn  vvoolleevvaa  vveeddeerrmmii  ppaassssaarree  

ffeessttee  ccoommee  NNaattaallee  ee  CCaappooddaannnnoo,,  ssee  ppuurr  ccoonn  ggllii  ooppeerraaii,,  nneellllee  ffaabbbbrriicchhee  ooccccuuppaattee,,  ee  iioo  aa  

pprroommeetttteerree  cchhee  nnoonn  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  sseemmpprree  ccoossìì,,  cchhee  pprreessttoo  ttuuttttoo  ssaarreebbbbee  ttoorrnnaattoo  aallllaa  

nnoorrmmaalliittàà……  MMaa  nnoonn  ffuu  pprroopprriioo  ccoossìì..  

  

TTeennttaannddoo  ddii  ddaarree  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  ssuull  mmiioo  vviissssuuttoo  aallllaa  FFiimm  ddii  TTrriieessttee,,  ddeevvoo  

ssoolloo  ddiirree  cchhee  èè  ssttaattaa  ppeerr  mmee  uunn’’eeppooppeeaa,,  cchhee  mmii  hhaa  ttrraassmmeessssoo  uunnaa  sseennssaazziioonnee  eemmoottiivvaa  

ssttrraaoorrddiinnaarriiaa,,  nneellllaa  ccoossttaannttee  ssccooppeerrttaa  ddii  nnuuoovvee  rreellaazziioonnii  uummaannee,,  ssoocciiaallii  ccuullttuurraallii,,  

ppoolliittiicchhee..  ÈÈ  ssttaattoo  ccoommee  eesssseerree  ccaattaappuullttaattii  ccoonn  uunnaa  lliivvrreeaa  ffiiaammmmaannttee  iinn  uunn  mmoonnddoo  ddoovvee  

ttuuttttoo  eerraa  nnuuoovvoo,,  ttuuttttoo  ddaa  iimmppaarraarree  ee  aanncchhee  iinn  ffrreettttaa,,  ppeerr  nnoonn  ffaarrssii  ssttrriittoollaarree,,  ddoovvee  iill  

rruuoolloo,,  llaa  ccaarriiccaa  oo  iill  ggrraaddoo  ccoonnttaavvaa,,  aanncchhee  ssee  eerrii  ccoonnssaappeevvoollee  cchhee  ddii  ffaattttoo  nnuullllaa  ppootteevvii  

ccaammbbiiaarree,,  mmaa  ooggnnii  ttuuaa  aazziioonnee,,  ooggnnii  ttuuaa  ppaarroollaa  eerraa  ssooppppeessaattaa,,  aannaalliizzzzaattaa,,  vvaalluuttaattaa  ee  

aanncchhee  ssttrruummeennttaalliizzzzaattaa..  AAllllaa  lluunnggaa  ffaacceevvii  tteennddeennzzaa ,,  ccoommee  ssii  ddiiccee  ooggggii..  

HHoo  aavvuuttoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ccoonn  llaa  FFiimm  ddii  aannddaarree  aa  vviissiittaarree  ccoonn  VVaallbboonneessii  ssuullllaa  ccoossttaa  aattllaannttiiccaa  

aa  NNaanntteess  ee  LLaa  RRoocchheellllee  ii  ccaannttiieerrii  nnaavvaallii  ffrraanncceessii,,  iinn  NNoorrmmaannddiiaa  ccoonn  PPaaggaannii  dduuee  

ssttaabbiilliimmeennttii  ssiiddeerruurrggiiccii  ee  aa  BBeerrlliinnoo  ccoonn  ll’’IIGGMMeettaallll  aa  vveeddeerree  iill  mmuurroo ::  ttuuttttoo  mmoollttoo  

iissttrruuttttiivvoo,,  iill  cchhee  mmii  hhaa  ccoonnsseennttiittoo  nneellllee  vvaarriiee  ooccccaassiioonnii  ddii  eesspprriimmeerrmmii  ssuu  vvaarrii  aarrggoommeennttii  

aa  rraaggiioonn  vveedduuttaa..  

SSuull  tteerrrriittoorriioo,,  ccoommee  sseeggrreettaarriioo  ddeellllaa  FFiimm  hhoo  aavvuuttoo  mmooddoo  iinn  mmoollttiissssiimmee  ooccccaassiioonnii  ddii  

ccoonnffrroonnttaarrmmii  ppuubbbblliiccaammeennttee  iinn  ddiibbaattttiittii  ppoolliittiiccii  ccoonn  ii  ppaarrttiittii,,  aanncchhee  ssuu  pprroobblleemmii  ssppiinnoossii  

ccoommee  iill  tteerrrroorriissmmoo,,  ccoonn  ggllii  ssttuuddeennttii  aallll’’uunniivveerrssiittàà,,  ccoonn  llee  iissttiittuuzziioonnii  ppuubbbblliicchhee  ee  pprriivvaattee  

ccoonn  llee  vvaarriiee  aassssoocciiaazziioonnii  llaaiicchhee  ee  rreelliiggiioossee,,  mmaa  ttuuttttoo  qquueessttoo  ffoorrssee  ppeerrcchhéé  mmii  ttrroovvaavvoo  aa  
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TTrriieessttee,,  cciittttàà  nnoottoorriiaammeennttee  vvaalluuttaattaa  ddii  aallttoo  lliivveelllloo  ccuullttuurraallee,,  oo  ffoorrssee  ppeerrcchhéé  ssii  

aattttrraavveerrssaavvaa  uunn  mmoommeennttoo  ssttoorriiccoo  ppaarrttiiccoollaarree,,  oo  ttuuttttee  llee  dduuee  ccoossee  aassssiieemmee..  FFaattttoo  ssii  èè  

cchhee  llaa  FFiimm  nneellllaa  CCiissll  ee  ttuuttttee  ee  dduuee  aassssiieemmee  iinn  pprroovviinncciiaa  ddii  TTrriieessttee  iinn  qquueell  ppeerriiooddoo  ssii  èè  

ccoossttrruuiittoo  uunn  ppeezzzzoo  ddii  ssttoorriiaa..  

  

OOrraa  llaa  FFiimm  ffaa  ppaarrttee  ddeellllaa  rroouuttiinnee  qquuoottiiddiiaannaa,,  ppeerrcchhéé  ssii  èè  iissttiittuuzziioonnaalliizzzzaattaa  ee  aanncchhee  

ppeerrcchhéé  ssii  ssoonnoo  eessaauurriittee,,  qquuaassii  ssccoommppaarrssee,,  qquueellllee  ggeenneerraazziioonnii  ddii  llaavvoorraattoorrii  ee  ddii  cciittttaaddiinnii  

cchhee  hhaannnnoo  vviissssuuttoo  mmoommeennttii  ddrraammmmaattiiccii  aall  ccoonnffiinnee  ddeellllaa  ffaammoossaa  ccoorrttiinnaa  ddii  ffeerrrroo,,  

ttrraassmmeetttteennddoo  ee  ssccaarriiccaannddoo  nneell  tteessssuuttoo  ssoocciiaallee  ttuuttttee  llee  tteennssiioonnii  aa  qquueell  tteemmppoo  

aaccccuummuullaattee  ee  oorraa  ccaadduuttee  nneellll’’oobblliioo..  

  


