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CCiicclloo  ddii  iinnccoonnttrrii  aadd  oorriieennttaammeennttoo  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ddiivvuullggaattiivvoo,,  ddeessttiinnaattii  

aadd  ooffffrriirree  aa  tteeccnniiccii  ee  ccuullttoorrii  ddeellllaa  mmaatteerriiaa  uunn’’ooccccaassiioonnee  ddii  rriifflleessssiioonnee  ee  

ddiibbaattttiittoo,,  aaggllii  ssttuuddeennttii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aapppprrooffoonnddiirree  tteemmii  nnoonn  ttrraattttaattii  ((oo  

ttrraattttaattii  ssuuppeerrffiicciiaallmmeennttee))  nneeii  ccoorrssii  uuffffiicciiaallii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee,,  aa  cchhii  èè  

iinntteerreessssaattoo  aaggllii  aarrggoommeennttii  ttrraattttaattii  uunn’’iinnffoorrmmaazziioonnee  sseerriiaa  ee  qquuaalliiffiiccaattaa..  

  

GGiioovveeddìì  1199  ggeennnnaaiioo  22001122,,  oorree  2200--2222  

AAGGEENNZZIIEE  MMAATTRRIIMMOONNIIAALLII  EE  DDIINNTTOORRNNII..  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  LLIIBBRROO  
““UUOOMMIINNII  AALL  SSEETTAACCCCIIOO””  EE  DDIIBBAATTTTIITTOO  CCOONN  IINNTTEERRVVEENNTTOO  

DDEELLLL’’AAUUTTRRIICCEE  

IIll  ssoocciioollooggoo  AAlleessssaannddrroo  LLaa  NNooccee,,  ccuurraattoorree  ddeellll’’IInnttrroodduuzziioonnee  aall  lliibbrroo  ddii  WWiillmmaa  ZZaanneellllii  

““UUoommiinnii  aall  sseettaacccciioo””,,  ee  ll’’aauuttrriiccee  ddeell  lliibbrroo  ccii  aaccccoommppaaggnnaannoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  

ccoonnttrroovveerrssoo  ee  iinn  rreeaallttàà  ppooccoo  ee//oo  mmaall  ccoonnoosscciiuuttoo  mmoonnddoo  ddeellllee  aaggeennzziiee  mmaattrriimmoonniiaallii..  

  

GGiioovveeddìì  99  ffeebbbbrraaiioo  22001122,,  oorree  2200--2222  

SSEESSSSOOAANNAALLIISSII..  NNUUOOVVEE  AACCQQUUIISSIIZZIIOONNII  IINN  AAMMBBIITTOO  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  EE  
TTEERRAAPPEEUUTTIICCOO..    IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  DDOOMMEENNIICCOO  TTRROOTTTTAA  

IInn  qquuaannttoo  ddiisscciipplliinnaa  ““ggiioovvaannee””,,  llaa  SSeessssooaannaalliissii  èè  aannddaattaa  iinnccoonnttrroo  iinn  qquueessttii  ssuuooii  

pprriimmiissssiimmii  aannnnii  ddii  vviittaa  aadd  uunn  iimmppoorrttaannttee  eevvoolluuzziioonnee  ee  rriiddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  mmooddeellllii  

tteeoorriiccii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  IIll  ddrr..  DDoommeenniiccoo  TTrroottttaa,,  pprriimmoo  rreeffeerreennttee  iittaalliiaannoo  ddii  CCllaauuddee  

CCrreeppaauulltt,,  rriiffeerriissccee  iinn  ooccccaassiioonnee  ddii  qquueessttoo  iinnccoonnttrroo  ssuullllee  aaccqquuiissiizziioonnii  ppiiùù  rreecceennttii  ssiiaa  iinn  

aammbbiittoo  tteeoorriiccoo  cchhee  aapppplliiccaattiivvoo..  

  

  

GGiioovveeddìì  2299  mmaarrzzoo  22001122,,  oorree  2200--2222  

CCRRIIMMIINNII  AA  SSFFOONNDDOO  SSEESSSSUUAALLEE  EE  VVOOYYEEUURRIISSMMOO  MMEEDDIIAATTIICCOO..                                                                                                                                                                                                  
IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  LLAA  PPSSIICCOOTTEERRAAPPEEUUTTAA  EE  CCOONNSSUULLEENNTTEE  RRAAII                  

AANNNNAAMMAARRIIAA  CCAASSAALLEE  

DDoovveerree  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  oo  ““lleeggggee  ddeellll’’aauuddiitteell””  ((aauummeennttaarree  ggllii  aassccoollttii  aadd  ooggnnii  ccoossttoo))??  

AAuummeennttoo  ddeellllaa  pprreevvaalleennzzaa  ddeeggllii  eevveennttii  ccrriimmiinnoossii  oo  aauummeennttaattoo  iinntteerreessssee  ddeeii  mmeeddiiaa??  

AA  qquueessttee  eedd  aallttrree  ddoommaannddee  tteenntteerraannnnoo  ddii  rriissppoonnddeerree  llaa  ccrriimmiinnoollooggaa  ee  

ppssiiccootteerraappeeuuttaa  ddrr..ssssaa  AAnnnnaammaarriiaa  CCaassaallee  ((  iinn  vviirrttùù  aanncchhee  ddeellllaa  ssuuaa  ffrreeqquueennttee  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ““ttaallkk  sshhooww””  tteelleevviissiivvii))  ee  iill  pprrooff..  CCaarrlloo  RRoossssoo..  

GGiioovveeddìì  2244  mmaaggggiioo  22001122  ((oo  ggiioovveeddìì  1144  ggiiuuggnnoo  22001122)),,  oorree  2200--2222  

LLOO  SSTTAALLKKIINNGG..  NNUUOOVVEE  PPOOSSSSIIBBIILLIITTAA’’  DDII  AAUUTTOODDIIFFEESSAA..                                              
IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  IILL  TTEELLEEFFOONNOO  RROOSSAA  

IIll  tteelleeffoonnoo  RRoossaa  ccoommbbaatttteevvaa  lloo  ssttaallkkiinngg  aannccoorr  pprriimmaa  cchhee  lloo  ssttaallkkiinngg  eessiisstteessssee  ((oo  

mmeegglliioo,,  ffoossssee  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ccoommee  rreeaattoo))..  DDaa  sseemmpprree  iinn  pprriimmaa  lliinneeaa  ccoonnttrroo  ooggnnii  ffoorrmmaa  

ddii  mmoolleessttiiee  aallllee  ddoonnnnee,,  ggllii  ooppeerraattoorrii  ddii  qquueessttaa  aassssoocciiaazziioonnee  ssoonnoo  ttrraa  ii  ppiiùù  qquuaalliiffiiccaattii  

aadd  iilllluussttrraarree  qquuaallii  ssoonnoo,,  ooggggii,,  llee  rreeaallii  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  pprreevveenniirree  lloo  ssttaallkkiinngg  ee  ddii  

iinntteerrvveenniirree  qquuaannddoo  eessssoo  èè  ggiiàà  iinn  aattttoo..  

SSaabbaattoo  1166  ggiiuuggnnoo  22001122,,  oorree  1100--1133  

LLEE  TTEECCNNIICCHHEE  DDII  NNEEUURROOIIMMAAGGIINNGG  NNEELLLLOO  SSTTUUDDIIOO  DDEELLLLEE  
DDIIFFFFEERREENNZZEE  DDII  GGEENNEERREE..  RREECCEENNTTII  AACCQQUUIISSIIZZIIOONNII  EE  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE..                                                          

IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  IILL  PPRROOFF..  FFRRAANNCCEESSCCOO  DDII  SSAALLLLEE  

LLaa  RRiissoonnaannzzaa  MMaaggnneettiiccaa  FFuunnzziioonnaallee  ccoonnsseennttee  ddii  eevviiddeennzziiaarree  qquuaallii  aarreeee  cceerreebbrraallii  

ssiiaannoo  ffaattttiivvaammeennttee  ccooiinnvvoollttee  dduurraannttee  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttii  ee//oo  llaa  

ffoorrmmuullaazziioonnee  ddii  ppeennssiieerrii..  UUnn  sseettttoorree  ddii  ssttuuddiioo  ddaallllee  pprroossppeettttiivvee  aaffffaasscciinnaannttii  qquuaannttoo  

iimmpprreevveeddiibbiillii..  IIll  pprrooff..  DDii  SSaallllee,,  bbeenneemmeerriittoo  ddii  rraaddiioollooggiiaa  pprreessssoo  ll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  

MMaaaassttrriicchhtt  ee  oorrddiinnaarriioo  ddii  nneeuurroorraaddiioollooggiiaa  pprreessssoo  ll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  SSaalleerrnnoo,,  èè  

ccoonnssiiddeerraattoo  ttrraa  ii  mmaassssiimmii  eessppeerrttii  mmoonnddiiaallii  iinn  qquueessttoo  sseettttoorree..  


