
 
““BBeenneeddeettttoo  cchhii  ttii  ppoorrttaa,,  mmaalleeddeettttoo  cchhii  ttii  mmaannddaa  !!””  

--  nnoottee  ee  ddooccuummeennttii  ssuullll’’aassssiisstteennzzaa  aallll’’iinnffaannzziiaa  aabbbbaannddoonnaattaa  aa  CCaattaanniiaa  --  
 
IIll  ssiisstteemmaa  aassssiisstteennzziiaallee  ccoommiinncciiòò  aa  ssttrruuttttuurraarrssii  iinn  EEuurrooppaa  vveerrssoo  llaa  mmeettàà  ddeell  ‘‘550000  ssoottttoo  llaa  ssppiinnttaa  ddeellllaa  CChhiieessaa  ee  ddii  bbeenneessttaannttii  ffiillaannttrrooppii  ccoonn  
llaa  ffoonnddaazziioonnee  ddii  rriiccoovveerrii  ppeerr  oorrffaannii,,  ppeerr  aammmmaallaattii  eedd  iinnddiiggeennttii..  OOrrddiinnii  ee  CCoonnggrreeggaazziioonnii  rreelliiggiioossee  aammmmiinniissttrraavvaannoo  iinnggeennttii  llaasscciittii  vvoollttii  aa  

rreeddiimmeerree  eemmaarrggiinnaattii  eedd  ““iimmmmoorraallii  oo  sseeggrreeggaarrllii  iinn  ssttrruuttttuurree  oovvee  nnoonn  ttuurrbbaasssseerroo  ll''oorrddiinnee  ccoossttiittuuiittoo..    
PPrroopprriioo  iinn  qquueell  ppeerriiooddoo  nnaaccqquueerroo  aa  CCaattaanniiaa  llee  pprriimmee  iissttiittuuzziioonnii  ddii  bbeenneeffiicceennzzaa..  NNeell  11555500  iill  VViicceerréé  
ssppaaggnnoolloo  GGiioovvaannnnii  DDee  VVeeggaa  ffoonnddòò  llaa  CCaassaa  ddeeggllii  OOrrffaanneellllii  ccoonn  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPaappaa  GGiiuulliioo  IIIIII..  
SSeeccoonnddoo  qquuaannttoo  ccoonnffeerrmmaavvaa  iill  ssuuoo  SSttaattuuttoo  OOrrggaanniiccoo,,  rriiffoorrmmaattoo  nneell  11991100,,  eessssaa  aavveevvaa  lloo  ssccooppoo  ddii  
pprroovvvveeddeerree,,  ggrraattuuiittaammeennttee,,  sseeccoonnddoo  ii  pprroopprrii  mmeezzzzii,,  aall  rriiccoovveerroo,,  mmaanntteenniimmeennttoo,,  eedduuccaazziioonnee  mmoorraallee  
ee  ffiissiiccaa  eedd  iissttrruuzziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  ffaanncciiuullllii  oorrffaannii  oo    aabbbbaannddoonnaattii  ddaaii  ggeenniittoorrii..  
IIll  CCoonnsseerrvvaattoorriioo  ddeellllee  VVeerrggiinneellllee  ssoorrssee  nneell  11558866  ppeerr  ooppeerraa  ddeell  ffiillaannttrrooppoo  GGoovvaannnnii  PPaaoolloo  LLaarrooccccaa  
ccooll  ccoonnttrriibbuuttoo  ddeell  SSeennaattoo  cciittttaaddiinnoo;;  iinn  eessssoo  eerraannoo  aammmmeessssee,,  sseeccoonnddoo  llee  nnoottiizziiee  ttrraattttee  ddaallllaa  ““GGuuiiddaa  
ddii  CCaattaanniiaa””  ddii  SSeebbaassttiiaannoo  SSaalloommoonnee,,””  llee  rraaggaazzzzee  ppoovveerree  cchhee  iinntteennddaannoo  iissttrruuiirrssii  nneeii  llaavvoorrii  
ddoonnnneesscchhii  oo  nneellllee  mmaatteerriiee  eelleemmeennttaarrii  ddii  ccoollttuurraa  lleetttteerraarriiaa””..  AAnnccoorraa  nneell  11991100  oossppiittaavvaa,,  cciirrccaa  
dduueecceennttoo  rraaggaazzzzee  eedd  eerraa  ddiirreettttoo  ddaallllee  SSuuoorree  ddii  CCaarriittàà..CCiiaassccuunnaa  rriiccoovveerraattaa  cchhee  ppaassssaavvaa  aa  nnoozzzzee,,  
rriicceevveevvaa  uunn  lleeggaattoo  ddii  mmaarriittaaggggiioo  ddii  ££..  119900,,2255..  
PPeerr  oollttrree  dduuee  sseeccoollii  llee  OOppeerree  PPiiee  ggooddeetttteerroo  ddii  uunnaa  iinnddiippeennddeennzzaa  aassssoolluuttaa  ddaallllaa  vviiggiillaannzzaa  ddeell  ppootteerree  
cciivviillee,,  cchhee,,  ddaallllaa  mmeettàà  ddeell  XXVVIIIIII  sseeccoolloo  aannddòò  ddeeccrreesscceennddoo  ppeerr  ll’’iinnfflluussssoo  ddeellllee  rriiffoorrmmee  iilllluummiinniissttiicchhee  
iinnttrrooddoottttee  nneeii  vvaarrii  ssttaattii  pprreeuunniittaarrii  ee  ppeerr  llee  nnuuoovvee  ccoonncceezziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  aaffffeerrmmaatteessii  nneeii  pprriimmii  
ddeellll’’880000  iinnssiieemmee  aallll’’ooccccuuppaazziioonnee  nnaappoolleeoonniiccaa  ddii  ggrraann  ppaarrttee  ddeellllaa  PPeenniissoollaa..  
IIll  rreeggiimmee  bboorrbboonniiccoo,,  ddiieeddee  pprroovvaa  ddii  uunn  ppaarrttiiccoollaarree  iinntteerrvveennttiissmmoo  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  aassssiisstteennzziiaallee  eedd  
eedduuccaattiivvoo;;    ggiiàà  nneell  11774411  aassssooggggeettttòò  aallllaa  ggiiuurriissddiizziioonnee  llaaiiccaa,,  ccoonn  uunn  ccoonnccoorrddaattoo  ccoonn  llaa  SSaannttaa  SSeeddee,,  
ggllii  iissttiittuuttii  ddii  ppiiaa  ccaarriittàà  ppeerr  oorrffaanneellllii..  IInn  sseegguuiittoo,,  nneell  11775500,,  iill  vviicceerréé  LLaavviieeffeeuuiillllee  iissttiittuuìì  
llaa““DDeeppuuttaazziioonnee  GGeenneerraallee  ddeeii  pprroojjeettttii””  aa  ccuuii  eerraa  aaffffiiddaattaa  llaa  pprrootteezziioonnee  ddeellll’’  iinnffaannzziiaa  aabbbbaannddoonnaattaa  
nneell  rreeggnnoo,,  aavvvvaalleennddoossii  aanncchhee  ddeell  cclleerroo  ppeerr  llaa  ggrraadduuaallee  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunnaa  aassssiisstteennzzaa  ssttaattaallee..  
IInnvveerroo,,  nneell  11778822  iill  vviicceerréé  CCaarraacccciioolloo  rriiccoonnoobbbbee  eennttee  mmoorraallee    ll’’OOssppeeddaallee  oo  CCoonnsseerrvvaattoorriioo  ddeell  SSaannttoo  
BBaammbbiinnoo,,  ppeerr  ll’’aassssiisstteennzzaa  aallllee  ppaarrttoorriieennttii  ddii  ffiiggllii  iilllleeggiittttiimmii  ffoonnddaattoo    nneell  11777766  ddaall  ssaacceerrddoottee  
GGiiuusseeppppee  GGiiuuffffrriiddaa..  SSeeccoonnddoo  qquuaannttoo  rriiffeerriivvaa  iill  DDuuccaa  ddii  CCaarrccaaccii  ,,  nneellllaa  ssuuaa  DDeessccrriizziioonnee  ddii  CCaattaanniiaa  ee  

ddeellllee  ccoossee  nnootteevvoollii  nneeii  ddiinnttoorrnnii  ddii  eessssaa,,  aappppaarrssaa  nneell  11884477..  NNeellll’’IIssttiittuuttoo  --  aallll’’eeppooccaa  ssiittoo  iinn  VViiaa  ddeelllloo  SSttaazzzzoonnee,,  88  ––::  ““……  qquuaallssiiaassii  ddoonnnnaa  
ggrraavviiddaa  ddii  qquuaallssiiaassii  ssttaattoo  ee  ppaattrriiaa  aappppeennaa  ssii  pprreesseennttii  ee  sseennzzaa  oobbbblliiggoo  ddii  ppaalleessaarrssii  èè  ggrraattuuiittaammeennttee  aalliimmeennttaattaa  eedd  aassssiissttiittaa  ccoonn  ooggnnii  
ppoossssiibbiillee  ccuurraa,,  hhaa  ffaaccoollttàà  ddii  eessppoorrrree  iill  ppaarrttoo  oodd  aalllleevvaarrlloo,,  ddii  ppaarrttiirrsseennee  oo  ppaassssaarree  ddaa  nnuuttrriiccee  iinn  aallttrroo  ssttaabbiilliimmeennttoo..  LLee  vviicceennddee  ddeellll’’aattttuuaallee  
OOssppeeddaallee  ddii  MMaatteerrnniittàà  ssoonnoo  ssttaattee  eeffffiiccaacceemmeennttee,,    iilllluussttrraattee  ddaa  AAllffoonnssoo  TToossccaannoo  nnee::  LL’’OOssppeeddaallee  ddii  mmaatteerrnniittàà  ee  llaa  cchhiieessaa  ddeell  SS..  BBaammbbiinnoo,,  
ppuubbbblliiccaattoo  aa  CCaattaanniiaa    nneell  11995500..  
IIll  ccoonnttrroolllloo  ddeelllloo  SSttaattoo  ssuullllee  ooppeerree  aassssiisstteennzziiaallii  ddiivveennnnee  aannccoorr  ppiiùù  ppeenneettrraannttee  ccoonn  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ddeeii  
CCoonnssiiggllii  GGeenneerraallii  ddeeggllii  OOssppiizzii  ddaa  GGiiooaacccchhiinnoo  MMuurraatt,,  ccooggnnaattoo  ddii  NNaappoolleeoonnee  dduurraannttee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  
ddeell  RReeggnnoo  ddii  NNaappoollii  ((DDeeccrreettoo  nn..  449933  //0099))..TTaallii  oorrggaannii,,  FFeerrddiinnaannddoo  IIVV,,  ddooppoo  llaa  RReessttaauurraazziioonnee,,  llii  
mmaanntteennnnee  ccoonn  ddeeccrreettoo  ddeell  11881166  eesstteennddeennddoo  llii  ssuullll’’  iinntteerroo  tteerrrriittoorriioo  ddeell  RReeggnnoo  ppeerr  llaa  ““ssoorrvveegglliiaannzzaa  
ttuutteellaa  ee  ddiirreezziioonnee  ddeeggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  ddii  bbeenneeffiicceennzzaa  ee  ddeeii  lluuoogghhii  ppiiii  llaaiiccaallii  cchhee  eessiissttaannoo  iinn  ttuuttttii  ii  
ccoommuunnii””  ddii  ooggnnii  VVaallllee..    EEssssii  ddiippeennddeevvaannoo  ddaall  MMiinniisstteerroo  ddeeggllii  AAffffaarrii  iinntteerrnnii  eedd  eerraannoo  ddiissttiinnttii  ddaa  
ooggnnii  aallttrraa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ccoonn  ooffffiicciinnaa  sseeppaarraattaa  ddaallllee  IInntteennddeennzzee..  LLaa  lloorroo  pprreessiiddeennzzaa  ssppeettttaavvaa  
aallll’’IInntteennddeennttee  ccooaaddiiuuvvaattoo  ddaaggllii  OOrrddiinnaarrii  ddeellllaa  DDiioocceessii  ddeeii  CCaappoolluuoogghhii  ee  ddaa  CCoonnssiigglliieerrii  sscceellttii  ffrraa  ii  
nnoottaabbiillii..  II  CCoonnssiiggllii  ffuurroonnoo  sscciioollttii  ccoonn  LLeeggggee  ddeell  33  aaggoossttoo  11886622  nn..  775533  iinn  ffaavvoorree  ddeellllee  DDeeppuuttaazziioonnii  
PPrroovviinncciiaallii..  
LLaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa    aatttteessttaannttee  llaa  lloorroo  mmiinnuuzziioossaa  ooppeerraa  ddii  ccoonnttrroolllloo  ttrraa  llee  CCoommmmiissssiioonnii  
aammmmiinniissttrraannttii  ii  ddiivveerrssii  IIssttiittuuttii  ddii  bbeenneeffiicciieennzzaa,,  eedd  iill  PPaattrriizziioo  ddii  CCaattaanniiaa    ddeellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  aannnnuuaallee  --  
ssii  ttrroovvaa  pprreessssoo  ll’’AArrcchhiivviioo  SSttoorriiccoo  CCoommuunnaallee..    
II  pprroojjeettttii..  eessppoossttii  --  oo  ggeettttaatteellllii  ccoommee  ddeeffiinniittii  iinn  ttaalluunnee  rreeggiioonnii  iittaalliiaannee  --  eerraannoo  iill  ffrruuttttoo  ddeellllee  
ccoonnddiizziioonnii  ddii  eessttrreemmoo  ddiissaaggiioo  ssoocciiaallee  ddeellll’’eeppooccaa,,  ccoonnttrraasssseeggnnaattaa  ddaa  ffrreeqquueennttii  ccaarreessttiiee,,  ddaallllaa  
ffrreeqquueennttee  iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  mmaanntteenneerree  ffaammiigglliiee  nnuummeerroossee,,  nnoonncchhèè  ddaallllee  ffeerrrreeee  ccoonnvveennzziioonnii  rreelliiggiioossee  
cchhee  ssttiiggmmaattiizzzzaavvaannoo  iirrrreevveerrssiibbiillmmeennttee,,  ii  nnaattii  ddaa  rreellaazziioonnii  eexxttrraammaattrriimmoonniiaallii..  II  pprrooiieettttii    vveenniivvaannoo  
ddeeppoossiittaattii  nneellllee  ““rruuoottaa””  ::  uunn  cciilliinnddrroo  ddii  lleeggnnoo  ccaavvoo,,  ccoollllooccaattoo  iinn  cchhiieessee  oodd  iissttiittuuttii  aa  cciiòò  ddeeppuuttaattii,,  
ccoonn  uunnaa  aappeerrttuurraa  aa  ffiinneessttrraa,,  cchhee  rruuoottaavvaa  ccoonn  uunn  ppeerrnnoo  iinn  mmooddoo  ddaa  ppootteerr  ppoorrttaarree  iill  nneeoonnaattoo  ddaallll’’aallttrraa  
ppaarrttee  ddeell  mmuurroo..  LL’’aabbbbaannddoonnoo  eerraa  pprreecceedduuttoo  ddaall  ssuuoonnoo  ddii  uunnaa  ccaammppaanneellllaa..  IIll  pprreeppoossttoo  aall  sseerrvviizziioo,,  
uuddeennddoollaa,,  ssii  rreeccaavvaa  aa  rriicceevveerree  iill  nneeoonnaattoo  sseennzzaa  vveeddeerree  cchhii  lloo  aavveessssee  llaasscciiaattoo..  IIll  ccaappppeellllaannoo  ccuurraattoo,,    
rriieemmppiivvaa  uunn  ffoogglliioo  ddeell  lliibbrroo  ddeeii  pprroojjeettttii,,  iimmppoonneennddoo  uunn  nnoommee  ee  ccooggnnoommee  ddii  ffaannttaassiiaa,,  ((ddii  cciittttàà::  
CCaattaanniiaa,,  MMeessssiinnaa,,  ooppppuurree  ddii  aalllluussiioonnee  aallllaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  aabbbbaannddoonnaattoo::  TTrroovvaattoo,,  DDiioolloossàà  
DDiioottaalllleevvii,,  DD’’iiggnnoottii  PPaarreennttii,,  ooppppuurree  ddii  sspprreeggiiaattiivvoo  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  rreellaazziioonnee  aadduulltteerriinnaa  oo  aaii  ccoossttuummii  ddeellllaa  mmaaddrree::  ccoorrnneettttoo,,  bboorrddeelllloo,,  eettcc..))  
ee  lloo  bbaatttteezzzzaavvaa  ssuubbiittoo,,  ddaattoo  ll’’eelleevvaattiissssiimmoo  ttaassssoo  ddii  mmoorrttaalliittàà  iinnffaannttiillee..  NNeell  11777711,,  eerraa  ssttaattoo  rreevvooccaattoo  ll’’uussoo  ddii  ““bbuullllaarree””  ssuullllee  ccaarrnnii  ii  ttrroovvaatteellllii  
ddiissppoonneennddooccii  lleeggaarr  lloorroo  aall  ccoolllloo,,  uunnaa  mmeeddaagglliieettttaa  ccoonn  ssccrriittttoo  iill  nnoommee  ddeellll’’OOssppeeddaallee  oo  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  cchhee  ll’’aavveevvaa  iinn  ccuurraa  eedd  uunn  nnuummeerroo  ddii  
mmaattrriiccoollaa..  
DDaall  11882200,,  aannnnoo  ddii  iissttiittuuzziioonnee  ddeelllloo  SSttaattoo  CCiivviillee  iinn  SSiicciilliiaa,,  sseeccoonnddoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ssuullllee  LLeeggggii  CCiivviillii  ddeell  CCooddiiccee  ppeerr  iill  RReeggnnoo  ddeellllee  dduuee  
SSiicciilliiee  ddeell  11881188  ll’’UUffffiicciiaallee  ddii  SSttaattoo  cciivviillee  ((iinn  qquueell  tteemmppoo,,  aa  CCaattaanniiaa,,  eerraa  iill  SSeennaattoorree,,  cciiooèè  iill  ccaappoo  ddii  uunnaa  ddeellllee  sseeii  sseezziioonnii  iinn  ccuuii  llaa  cciittttàà  eerraa  
ddiivviissaa))  rriicceevveevvaa    uunn  ccoonncciissoo  rraappppoorrttoo  ssuullllee  cciirrccoossttaannzzee  ddeell  rriittrroovvaammeennttoo  ee  lloo  iinnsseerriivvaa  nneellll’’aattttoo  ddii  nnaasscciittaa  ddaa  lluuii  rreeddaattttoo..  LLee  nnoorrmmee  ddii  tteennuuttaa  
ddeeii  rreeggiissttrrii  bboorrbboonniiccii,,  ppeerrppeettuuaavvaannoo    aa  vviittaa,,  llaa  ccoonnddiizziioonnee  ddeeggllii    aabbbbaannddoonnaattii,,  oorrddiinnaannddoonnee  ggllii  aattttii  nneellllee  sseerriiee  ddeeii  pprroojjeettttii,,  ddiivviissee  ppeerr  nnaasscciittaa  
ee  ppeerr  mmoorrttee..  
GGllii  oorrffaanneellllii  ,,  ccoommee  pprreessccrriittttoo  ddaall  RReeaall  DDeeccrreettoo  nn..  11113388//3322,,  ffiinnoo  aaii  cciinnqquuee  aannnnii  ppeerr  ii  mmaasscchhii  ee  sseettttee  ppeerr  llee  ffeemmmmiinnee,,  eerraannoo  aaffffiiddaattii  aallllee  
lleevvaattrriiccii  oodd  aallllaa  CCaassaa  ddii  NNuuttrriizziioonnee,,  cchhee  iinn  CCaattaanniiaa  ,,  sseeccoonnddoo  llaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeell  cciittaattoo  DDuuccaa  ddii  CCaarrccaaccii::  ““ssii  ttrroovvaavvaa  nneellllaa  ssttrraaddaa  ddeellllee  rreeee  
ppeennttiittee  nnuumm..  1111::  iinn  ttuuttttee  llee  oorree  ddeell  ggiioorrnnoo  ee  ddeellllaa  nnoottttee  ppuuòò  ooggnnuunnoo  ddeeppoossiittaarree  nn  qquueessttaa  ccaassaa,,  iinn  uunnaa  rruuoottaa  aappppoossiittaammeennttee  eerreettttaavvii,,  
qquuaalluunnqquuee  bbaammbbiinnoo  eessppoossttoo  nnaattoo  ddaa  iiggnnoottii  ppaarreennttii..  DDeeppoossiittaattoo  nneellllaa  rruuoottaa  eessssoo  ssii  ddàà  iinn  ccuurraa  aadd  uunnaa  ddeellllee  nnuuttrriiccii  qquuiivvii  ssttaabbiilliittee  ssee  ppuurree  
nnoonn  ttrroovvii  ddaa  aaffffiiddaarree  aadd  aallccuunnaa  ddoonnnnaa  cchhee  vvoogglliiaa  aallllaattttaarrlloo  iinn  ccaassaa  ppeerr  uunn  ssoovvvveenniimmeennttoo  ddii  ttaarrìì  qquuiinnddiiccii  aall  mmeessee  cchhee  iill  ccoommuunnee  llee  
ssoommmmiinniissttrraa..  AAggllii  iinniizzii  ddeell  XXXX  sseeccoolloo  llaa  GGuuiiddaa  ddii  CCaattaanniiaa  iinnffoorrmmaavvaa  cchhee::  llaa  CCaassaa  ddii  NNuuttrriizziioonnee  ssiittuuaattaa  iinn  vviiaa  AArrddiizzzzoonnee,,  5599  eerraa  uunn  aallttrroo  
ppiieettoossoo  oossppiizziioo  ppeerr  ll’’aalllleevvaammeennttoo  ddeeii  pprroojjeettttii  aaffffiiddaattoo  aa  mmoollttee  nnuuttrriiccii  ssttiippeennddiiaattee..        

Istruzioni per l’amministrazione degli 
stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii 
laicali del 1820 con collezione di reali 
decreti rescritti e ministeriali nella edizione 
apparsa a Palermo nel 1847 

Istituti presenti a Catania nel 1847 con 
numero dei conviventi in Descrizione di 
Catania e delle cose notevoli… del Duca di 
Carcaci. 



 
AAll  ccoommppiimmeennttoo  ddeell  qquuiinnttoo  oo  ddeell  sseettttiimmoo  aannnnoo  ddii  vviittaa,,  ii  bbaammbbiinnii  ee  bbaammbbiinnee  eerraannoo  aaffffiiddaattii  aaii  ””ccoonnvviittttii””    ssttaattaallii  oo  aaii““ccoonnsseerrvvaattoorrii””  ggeessttiittii  ddaa  
oorrddiinnii  rreelliiggiioossii,,  oovvee  eessssii  eerraannoo  ccoonnssiiddeerraattii    ccoommee  aaffffeettttii  ddaall  ppeeccccaattoo  dd’’oorriiggiinnee  ee  qquuiinnddii,,  ddaa  eedduuccaarree  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  sseevveerriittàà  aall  ffiinnee  
eessttiirrppaarrnnee  eevveennttuuaallii  tteennddeennzzee  ppeerriiccoolloossee  ppeerr  llaa  ssoocciieettàà..  
CCoonn  iill  DDeeccrreettoo  ddeell  77  AAggoossttoo  11883344,,  FFeerrddiinnaannddoo  IIII  iissttiittuuìì  ttrree  RReeaallii  OOssppiizzii  ddii  BBeenneeffiicceennzzaa  ssuuddddiivviissii  nneellllee  cciittttàà  ddii  PPaalleerrmmoo,,  MMeessssiinnaa  ee  
CCaattaanniiaa::  AA  CCaattaanniiaa  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ttrroovvòò  ppoossttoo  nneell  CCoolllleeggiioo  ddeeii  GGeessuuiittii  ddii  VViiaa  CCrroocciiffeerrii,,  ccoonnffiissccaattoo  aallll’’OOrrddiinnee  ddooppoo  llaa  ssuuaa  eessppuullssiioonnee  nneell  

11776677  ee  ggiiàà  aaddiibbiittoo  aa  CCoolllleeggiioo  ddeellllaa  bbaassssaa  ggeennttee  eedd  aaccccoollssee  ggllii  oorrffaannii  mmeennddiiccii,,  ee  qquueeii  ffiiggllii  ddii  ccuuii  ii  ggeenniittoorrii  
eerraannoo  pprriivvii  ddii  mmeezzzzii  ddii  ssuussssiisstteennzzaa..  PPrreessssoo  iill  ““CCoonnvviittttoo””,,  ccoommee  vveenniivvaa  aanncchhee  cchhiiaammaattoo,,  vveenniivvaannoo  ppoorrttaattii  ii  
pprroojjeettttii  pprroovveenniieennttii  ddaa  CCaattaanniiaa  ee  NNoottoo,,  ddii  sseettttee  aannnnii  ccoommppiiuuttii..  AAllll’’iinniizziioo  ddeell  XXXX  sseeccoolloo  vvii  eerraannoo  rriiccoovveerraattii  
cciirrccaa  sseeiicceennttoo  oorrffaanneellllii..  AAllll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’iissttiittuuttoo  eerraannoo  aattttiivvee  nnuummeerroossee  ssccuuoollee  pprrooffeessssiioonnaallii  eedd  ooffffiicciinnee,,  ttrraa  
ccuuii  uunnaa  ffaalleeggnnaammeerriiaa  eedd  uunnaa  ttiippooggrraaffiiaa,,  aaffffiinncchhéé  ii  rriiccoovveerraattii  aapppprreennddeesssseerroo  uunn  mmeessttiieerree,,  IInnvveerroo  llaa  mmaarrccaa  
ddeell  RReeaallee  OOssppiizziioo  ddii  BBeenneeffiicciieennzzaa””  ffuu  iimmpprreessssaa  ssuuii  ffrroonntteessppiizzii  ddii  ddiivveerrssee  eeddiizziioonnii  llooccaallii  ppuubbbblliiccaattee  nneellllaa  
mmeettee  ddeellll’’OOttttoocceennttoo..                        
SSeeccoonnddoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  iissttiittuuttiivvee,,  iill  CCoonnvviittttoo,,  uussaavvaa  uunnaa  rriiggiiddaa  ddiisscciipplliinnaa  vveerrssoo  ggllii  aalllliieevvii  cchhee  eerraannoo    
iissttrruuiittii  aanncchhee  nneeggllii  eesseerrcciizzii  ddii  ssoollddaattoo  eedd  aallccuunnii  ddii  lloorroo    ffoorrmmaavvaannoo  uunnaa    bbaannddaa    mmuussiiccaallee  cchhee  ssii  eessiibbiivvaa  
nneellllee  cceerriimmoonniiee  ppuubbbblliicchhee;;  ccoommee  tteessttiimmoonniiaa  llaa  rriicchhiieessttaa,,  iinnddiirriizzzzaattaa  ddaallll’’IInntteennddeennttee  ee  PPrreessiiddeennttee  ddeell  
CCoonnssiigglliioo  GGeenneerraallee  ddeeggllii  OOssppiizzii  aall  PPaattrriizziioo,,  oovvee  ssii  ssccrriivvee  ddii  uunn  ccoonncceerrttoo  ddeellllaa  bbaannddaa  mmiilliittaarree  ddeelllloo  
SSttaabbiilliimmeennttoo  ddeell  RReeaallee  OOssppiizziioo  ddii  BBeenneeffiicceennzzaa  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeell  ggeenneettlliiaaccoo  ddeellllee  RReeggiinnaa  mmaaddrree,,  nneell  11884411,,  
ddaa    ssvvoollggeerrssii  ssuull  ppaallcchheettttoo  ggiiàà  pprreeddiissppoossttoo  ““aallllaa  mmaarriinnaa””..  
LLee  pprroojjeettttee  sseetttteennaarriiee,,  cchhee  rriicceevveevvaannoo  bbeenniinntteessoo,,  uunn’’eedduuccaazziioonnee  sseeppaarraattaa  ddaa  qquueellllaa  ddeeii  mmaasscchhii,,  ppootteevvaannoo  
eesssseerree  ddeessttiinnaattee,,  aall  CCoonnsseevvaattoorriioo  ddii  EEssppoossttee  uubbiiccaattoo,,  aaii  tteemmppii  ddeell  
cciittaattoo  DDuuccaa  ddii  CCaarrccaaccii,,  nneellllaa  SSttrraaddaa  ddeeggllii  AAmmmmaallaattii  ((ooggggii  VViiaa  
MMaaddddeemm))  nn..  6633  cchhee  ““ggooddeevvaa  ddii  eesstteessoo  eeddiiffiicciioo  ddii  vviiaallee  aallbbeerraattoo  ee  

ddii  cchhiieessaa  ……;;  cchhiiaammaattoo  aa  vviittaa  ddaa……  FFeerrddiinnaannddoo  II  nneell  11880077  ……  vvii  eennttrraavvaannoo  ““……  llee  ffaanncciiuullllee  
aallll’’aannnnoo  sseettttiimmoo  ddeellllaa  vviittaa  ee  nnee  eessccoonnoo  ttoossttoo  cchhee  vvaannnnoo  aa  mmaarriittoo  ……””  vviivvoonnoo  ““……  iinn  ccoommuunnee  
vveessttoonnoo  iinn  aabbiittoo  uunniiffoorrmmee  ee  ssoonnoo  iissttrruuiittee  nneeii  llaavvoorrii  ddoonnnneesscchhii  ee  ddeellllaa  ddoottttrriinnaa  ccrriissttiiaannaa  ……  iill  
ccoommuunnee  hhaa  ddoovvuuttoo  ssuupppplliirree  aall  mmaanntteenniimmeennttoo  ddii  eessssaa..  
  NNeeggllii  iissttiittuuttii  ffeemmmmiinniillii  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ppeerr  llee  ““ccoonnvviittttrriiccii””  eerraa  mmoo00llttoo  sseevveerraa::  vviiggeevvaa  iill  ddiivviieettoo  ddii  
ggiiooccaarree  ppeerr  ssttrraaddaa  ,,  ddii  ssttaarree  aallllaa  ffiinneessttrraa,,  ddii  ffeerrmmaarrssii  mmeennttrree  ccaammmmiinnaavvaa  ddaa  ssoollee  ppeerr  llee  vviiee..  IIll  ffiinnee  
ddeellllaa  lloorroo  eedduuccaazziioonnee  eerraa  eesscclluussiivvaammeennttee,,  iill  mmaattrriimmoonniioo  ee  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddeellllaa  rreellaattiivvaa  ddoottee    iinn  
ccuuii  aafffflluuiivvaannoo  oollttrreecccchhèè  ,,  iill  ffrruuttttoo  ddeell    lloorroo  llaavvoorroo  ccoommee  ssaarrttee  oo  rriiccaammaattrriiccii,,  ppaarrttee  ddeellllee  rriissoorrssee  
ddeellll’’iissttiittuuttoo  oo  eevveennttuuaallii  ssppeecciiffiiccii  lleeggaattii..  SSee  nnoonn  aannddaavvaannoo  aa  nnoozzzzee  llee  ggiioovvaannii,,  nnoonn  pprreeppaarraattee  aadd  
aaffffrroonnttaarree  iill  mmoonnddoo  eesstteerrnnoo,,    ppootteevvaannoo  rreessttaarree  aa  lluunnggoo,,  ttrraa  llee  rraassssiiccuurraannttii  mmuurraa  ddeellll’’IIssttiittuuttoo,,  
ccoommee  tteessttiimmoonniiaa  uunnaa  ddeelliibbeerraa  ddeell  11994488,,  ccoonn  ccuuii  llaa  GGiiuunnttaa  MMuunniicciippaallee    ddii  CCaattaanniiaa  ddiissppoonneevvaa  uunnaa  
bbuuoonnuusscciittaa  ddii  LL..  11000000  aa  ffaavvoorree  ddii  uunnaa  oorrffaanneellllaa  iinnffiinnee,,  ppaassssaattaa  aa  mmaattrriimmoonniioo,,  ee  rriimmaassttaa  
nneellll’’OOrrffaannoottrrooffiioo  aannnneessssoo  aallll’’OOssppeeddaallee    GGaarriibbaallddii  ““aabboolliittoo  ddaa  mmoollttiissssiimmii  aannnnii””  ..  
DDooppoo  ll’’UUnniittàà,,  llaa  ddiissggrreeggaazziioonnee  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  ppaattrriiaarrccaallee,,lleeggaattaa  aallllaa  ccrreesscceennttee  
iinndduussttrriiaalliizzzzaazziioonnee,,  eedd  aall  llaavvoorroo  ffeemmmmiinniillee  ffuuoorrii  ddaallllee  mmuurraa  ddoommeessttiicchhee,,  iimmppoosseerroo  
ll’’aallllaarrggaammeennttoo  eedd  iill  rriinnnnoovvaammeennttoo  ddeellllee  ffoorrmmee  ddii  ccuurraa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  eedd  aassssiisstteennzzaa  iinn  ggeenneerree  
aassssuummeennddoo,,  ggrraaddaattaammeennttee,,  llaa  ffiissiioonnoommiiaa  ddii  ddiirriittttoo  uunniivveerrssaallee..  IIll  mmuuttaattoo  oorrddiinnaammeennttoo  ddeelllloo  SSttaattoo  
CCiivviillee  uunniittaarriioo  ((RR..DD..  22660022  ddeell  11886655)),,  aatttteennuuòò  lloo  ““ssttiiggmmaa””  rriisseerrvvaattoo  aaii  ttrroovvaatteellllii  ii  ccuuii  aattttii  
cceessssaarroonnoo  ddii  ccoossttiittuuiirree  sseerriiee  aa  ppaarrttee;;  ppeerr  llaa    ssppaarriizziioonnee  ddeellllaa  ddiicciittuurraa  ““ffiigglliioo  ddii  NNNN””,,  ssuuggllii  aattttii  aannaaggrraaffiiccii  bbiissooggnneerràà  aatttteennddeerree  llaa  LLeeggggee..  nn..  
11006644  ddeell  3311  OOttttoobbrree  11995555....    
LLaa  lleeggggee  ssuullllee  OOppeerree  PPiiee  ddeell  11886622,,  aasssseeggnnòò  lloorroo  uunnaa  ddiivveerrssaa  aauuttoonnoommiiaa;;  eessssii  ffuurroonnoo  ssggaanncciiaattii  ddaall  ppootteerree  eecccclleessiiaassttiiccoo  ee  ppoossttii  iinn  uunnaa  
ssiittuuaazziioonnee  ggiiuurriiddiiccaa  aa  mmeettàà  ffrraa  qquueellllaa  ppuubbbblliiccaa  ee  qquueellllaa  pprriivvaattaa..  CCiiòò  ppoottèè  aavvvveenniirree  ppeerr  llaa  ddeecciissiioonnee  iinnfflleessssiibbiillee  ddeell  nnuuoovvoo  SSttaattoo  iittaalliiaannoo  ddii  
ssoottttrraarrrree  llaa  iinnggeennttee  aalliiqquuoottaa  ddii  rriicccchheezzzzaa  ddeetteennuuttaa  ddaaggllii  oorrddiinnii  rreelliiggiioossii,,    ee  ddii  rriidduurrrree  aall  ccoonntteemmppoo,,  ll’’iinnfflluueennzzaa  ddeell  cclleerroo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  
ssoocciieettàà;;  ttaallee  ddiisseeggnnoo  ffuu,,  iinnvveerroo,,  aattttuuaattoo  ccoonn  ll’’eevveerrssiioonnee  ddeellll’’aassssee  eecccclleessiiaassttiiccoo  rreeaalliizzzzaattaa  ccoonn  llaa  ccdd..  ““LLeeggggee  SSiiccccaarrddii””    ddeell  11886666..    
IInn  qquueessttoo    cclliimmaa,,  ffuu  iinnsseeddiiaattaa  uunnaa  CCoommmmiissssiioonnee  dd’’IInnddaaggiinnee  ssuullllee  OOppeerree  PPiiee    ppeerr  rriilleevvaarrnnee  ll’’aasssseettttoo  ppaattrriimmoonniiaallee,,  iill  nnuummeerroo  ddii  aassssiissttiittii  ee  llaa  
nnaattuurraa  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  eellaarrggiittee  ..QQuueellllee  pprreesseennttii  nneell  RReeggnnoo  ffrraa  iill  11888800  ee  iill  11888888  eerraannoo  2211..881199..  ddii  ccuuii  bbeenn  22..777700  ddeeddiiccaattee  aall  ccuullttoo  oo  aallllaa  
bbeenneeffiicceennzzaa,,  11..992233  aaii  ssuussssiiddii  ddoottaallii,,  225577  ccoonnsseerrvvaattoorrii,,  rriittiirrii  oo  ccoonnvviittttii  ppeerr  iill  rreeccuuppeerroo  mmoorraallee  ddeellllee  ddoonnnnee  ""ccaadduuttee'''',,  882233  oossppeeddaallii,,  1133  iissttiittuuttii  
ppeerr  ssoorrddoommuuttii  ee  22  ppeerr  cciieecchhii..  EE  ppooii  ssccuuoollee,,  aassiillii  iinnffaannttiillii,,  oossppiizzii  ddii  mmaatteerrnniittàà,,  mmaanniiccoommii,,  ccaassee  ddii  rriieedduuccaazziioonnee  ppeerr  mmiinnoorreennnnii  ""ttrraavviiaattii''''eedd    

uunn  nnuummeerroo  rriilleevvaannttee  ddii  mmoonnttii  ddii  mmaarriittaaggggiioo..  
LLaa  ""NNoorrmmee  ssuullllee  iissttiittuuzziioonnii  ppuubbbblliicchhee  ddii  aassssiisstteennzzaa  ee  bbeenneeffiicceennzzaa  aaddoottttaattee  ccoonn  llaa  lleeggggee  
nn..  66997722  ddeell  11889900,,((ccdd..  LLeeggggee  CCrriissppii))  ddeeffiinniirroonnoo  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  iill  rruuoolloo  ddeelllloo  SSttaattoo  
nnoonn  ppiiùù    lliimmiittaattoo  aall  ccoonnttrroolllloo  ppaattrriimmoonniiaallee  eedd  aammmmiinniissttrraattiivvoo;;  iill  ffiinnee  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii  
bbeenneeffiicchhee  ddiivveennnnee  qquueelllloo  uunniivveerrssaalliissttiiccoo  ddii  aassssiisstteerree  ii  ppoovveerrii  iinn  ssttaattoo  ddii  mmaalleesssseerree  eedd  
iinnffeerrmmiittàà  ee  ddii  pprrooccuurraarree  ll''eedduuccaazziioonnee  ee  ll''iissttrruuzziioonnee  aaii  bbiissooggnnoossii..    ……    sseennzzaa  ddiissttiinnzziioonnee  
ddii  ccuullttoo  rreelliiggiioossoo  oo  ddii  ooppiinniioonnee  ppuubbbblliiccaa''''..  LLee  OOppeerree  PPiiee  ffuurroonnoo  ttrraassffoorrmmaattee  iinn  IIssttiittuuttii  
ddii  bbeenneeffiicceennzzaa  ((IIppaabb))  rreeggoollaattee  nneellllaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  nneell  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ee  nneellll''eessttiinnzziioonnee  
iinn  mmooddoo  ddaa  aassssiiccuurraarrnnee  llaa  ggeessttiioonnee  ""llaaiiccaa''''..  NNaaccqquueerroo,,  iinnoollttrree,,  ggllii  EEnnttii  ddii  CCaarriittàà  ee  
AAssssiisstteennzzaa  ((EECCAA))..    
  LLaa  pprreessssiioonnee  ddeellllee  lloottttee  ooppeerraaiiee,,  ddeetteerrmmiinnòò  ll’’aapppprroovvaazziioonnee,,  nneell  11990044,,  ddeellllaa  lleeggggee  
GGiioolliittttii  oovvee,,  ccoonn  lluucciiddaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa,,  llaa  bbeenneeffiicceennzzaa  ffuu  ccoonnssiiddeerraattaa    uunn  aassppeettttoo  
ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ssoocciiaallee,,  ccoonnffiigguurraannddoo  ccoommee  iinnddiissccuuttiibbiillee  iill  ddiirriittttoo  ddeell  ppoovveerroo  aadd  eesssseerree  
aassssiissttiittoo  ddaa  iissttiittuuzziioonnii  ppuubbbblliicchhee  ccoooorrddiinnaattee  eedd  iinntteeggrraattee  aallllee  iinniizziiaattiivvee  pprriivvaattee  ttrraammiittee  
uunnaa  CCoommmmiissssiioonnee  PPrroovviinncciiaallee,,  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  aa  ccaarraatttteerree  llooccaallee,,  ee  ddaa  uunn  CCoonnssiigglliioo  
SSuuppeerriioorree,,  ppeerr  llee  qquueessttiioonnii  nnaazziioonnaallii..  IInn  ttaallee  ppeerriiooddoo  ssoorrsseerroo  iinn  cciittttàà  oorrffaannoottrrooffii  
mmuunniicciippaallii,,  ccoommee  iill  BBuuoonn  PPaassttoorree,,  nneellllaa  bboorrggaattaa  CCiibbaallii,,  eerreeddee  ddeell  CCoonnsseerrvvaattoorriioo  ddeellllee  
FFiigglliiee  ddeell  BBuuoonn  PPaassttoorree,,  ssoorrttoo  aa  mmeettàà  oottttoocceennttoo  ppeerr  iill  rreeccuuppeerroo  ddeellllee  ddoonnnnee  eexx  

ccaarrcceerraattee..        
NNeell  11992233,,  aall  ppootteerree  iill  RReeggiimmee  FFaasscciissttaa,,  llaa  lleeggggee  GGiioolliittttii  ffuu  aabbrrooggaattaa  ppeerr  iill  ssuuoo  ssppiiccccaattoo  ddeecceennttrraammeennttoo  cchhee  ccoonnttrraassttaavvaa  iill  vveerrttiicciissmmoo  vvoolluuttoo  
ddaa  MMuussssoolliinnii,,  ssoosstteenniittoorree  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  ccaattttoolliiccaa  ee  ffaasscciissttaa,,    nnaattaa  ccoommee    ppuunntteelllloo  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa    ssoocciiaallee  ee  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ddeemmooggrraaffiiccaa..  
NNeelllloo  sstteessssoo  aannnnoo  iill  ““RReeggoollaammeennttoo  ggeenneerraallee  ppeerr  iill  sseerrvviizziioo  dd''aassssiisstteennzzaa  aaggllii  EEssppoossttii””  aabboollìì  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  llee  ““rruuoottee””  ggiiàà  ccaadduuttee  iinn  ddiissuussoo  
aa  ppaarrttiirree  ddaallllaa  ffiinnee  ddeellll’’OOttttoocceennttoo,,  ppeerrcchhéé  rriitteennuuttee  iinncciivviillii  ee  ccaauussaa  ddii  aabbuussii..  

L’ex Collegio dei Gesuiti, Reale Ospizio di 
Beneficenza, poi Ospizio di Beneficenza o 
Ospizio Provinciale degli Espost, dal 1834 al 
1968, quando nel fabbricato subentrò l’Istituto 
Statale d’Arte. 

Comunicazione dell’Istituto Vergini di S. Agata del 25-07-
1952, attestante che le allieve “non hanno mai partecipato 
ad accompagnamenti funebri o questue” (A.S.C.Ct. Uff. 
Beneficenza 1939 1965).. 

Esempio di “ruota degli esposti” 



 
NNeell  11992255  ffuu    iissttiittuuiittaa  ll''OOppeerraa  nnaazziioonnaallee  ppeerr  llaa  mmaatteerrnniittàà  ee  ll''iinnffaannzziiaa  ((OONNMMII))ee  ssoopppprreessssaa  nneell  11997755  ..  EEssssoo  eerraa      uunnaa  ssoorrttaa  ddii  mmiinniisstteerroo    ssoorrttoo    
ccoonn  iill  ccoommppiittoo  ddii  ccoooorrddiinnaarree  llee  iinniizziiaattiivvee  aa  ffaavvoorree  ddeellll''iinnffaannzziiaa..  LLaa  lleeggggee  CCrriissppii  ddeell  11889900,,  rriimmaassee  ll’’uunniiccaa,,  ffiinnoo  aaii  tteemmppii  rreecceennttii  ,,  lleeggggee  
oorrggaanniiccaa  ssuullll’’aassssiisstteennzzaa  ee  bbeenneeffiicceennzzaa..      
LLaa  CCoossttiittuuzziioonnee  RReeppuubbbblliiccaannaa  ddeell  11994488  iinnnnoovvòò  pprrooffoonnddaammeennttee,,  ii  pprriinncciippii  iissppiirraattoorrii  ddeellll’’iinntteerraa  mmaatteerriiaa,,    ppoossttuullaannddoo  iill  ddiirriittttoo  iinnaalliieennaabbiillee  
aallll''aassssiisstteennzzaa  ssoocciiaallee  iinntteessaa  nnoonn  ccoommee  ““aaddeemmppiimmeennttoo  ddeeii  ddoovveerrii  iinnddeerrooggaabbiillii  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ppoolliittiiccaa,,  eeccoonnoommiiccaa  ee  ssoocciiaallee'',,  ggaarraannttiittoo  
ddaallll’’aarrtt..  22    aa  ""ttuuttttii  ii  cciittttaaddiinnii    ……  sseennzzaa  ddiissttiinnzziioonnee  ddii  sseessssoo,,  ddii  rraazzzzaa,,  ddii  lliinngguuaa,,  ddii  rreelliiggiioonnee,,  ddii  ooppiinniioonnii  ppoolliittiicchhee,,  ddii  ccoonnddiizziioonnii  ppeerrssoonnaallii  ee  
ssoocciiaallii..  ppeerr  ……  rriimmuuoovveerree  ggllii  oossttaaccoollii  ddii  oorrddiinnee  eeccoonnoommiiccoo  ee  ssoocciiaallee,,  cchhee  ……  iimmppeeddiissccoonnoo  iill  ppiieennoo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  uummaannaa  ee  llaa  
eeffffeettttiivvaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii  aallll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ppoolliittiiccaa,,  eeccoonnoommiiccaa  ee  ssoocciiaallee  ddeell  PPaaeessee''''  ((aarrtt..  33))..ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  ""ooggnnii  
cciittttaaddiinnoo  iinnaabbiillee  aall  llaavvoorroo  ee  sspprroovvvviissttoo  ddeeii  mmeezzzzii  nneecceessssaarrii  ppeerr  vviivveerree””  GGllii  iinnaabbiillii  eedd  ii  mmiinnoorraattii  hhaannnnoo  ddiirriittttoo  aallll''eedduuccaazziioonnee  ee  aallll’’  
aavvvviiaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee..  AAii  ccoommppiittii  pprreevviissttii  iinn  qquueesstt’’aarrttiiccoolloo  pprroovvvveeddoonnoo  oorrggaannii  eedd  iissttiittuuttii  pprreeddiissppoossttii  oo  iinntteeggrraattii  ddaalllloo  SSttaattoo..  
LL''aassssiisstteennzzaa  pprriivvaattaa  èè  lliibbeerraa''''  ((aarrtt..  3388))..  
NNeeii  pprriimmii  ddeecceennnnii  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  ll''aassssiisstteennzzaa  ffuu  aappppaannnnaaggggiioo  ddii  eennttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii  ppeerr  lloo  ppiiùù  ssoovvvveennzziioonnaattii  ddaalllloo  SSttaattoo  ee  ssppeessssoo  
ffoonnttee  ddii  cclliieenntteelliissmmoo,,  iinnccuurriiaa  ee  ddeeggrraaddoo..  EEssssaa  ssii  rreeggggeevvaa  pprriinncciippaallmmeennttee,,  ssuullllee  aattttiivviittàà  ddeellllee  IIppaabb  cchhee  aassssiiccuurraavvaannoo  iill  rriiccoovveerroo  aa  
hhaannddiiccaappppaattii  ee  mmiinnoorrii..  
NNeeii  pprriimmii  aannnnii  ‘‘5500  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  iissttiittuuttii  aa  lliivveelllloo  PPrroovviinncciiaallee  ffuu  iinntteeggrraattaa  nneeggllii  IIPPAAII  ((IIssttiittuuttii  PPrroovviinncciiaallii  ddii  AAssssiisstteennzzaa  
aallll’’IInnffaannzziiaa))  cchhee  aavvrreebbbbeerroo  ddoovvuuttoo  pprroovvvveeddeerree  nnoonn  ssoolloo  aallllaa  iissttiittuuzziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  bbaammbbiinnii  aabbbbaannddoonnaattii  mmaa    aanncchhee  aadd  uunnaa  sseerriiee  
iinntteeggrraattaa  ddii  sseerrvviizzii  ppeerr  llaa  ccuurraa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa..  TTaallii  eennttii,,  ssoonnoo  ssttaattii  ggrraaddaattaammeennttee  cchhiiuussii  ppeerr  llaa  pprreeffeerreennzzaa  aaccccoorrddaattaa  ddaall  lleeggiissllaattoorree  ddeellllee  
uullttiimmee  rriiffoorrmmee,,  aallllee  ““ccaassee  ffaammiigglliiaa””  ee  llaa  ccoonnsseegguueennttee  cchhiiuussuurraa  oo  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  oorrffaannoottrrooffii  ee  ddeeii  bbrreeffoottrrooffii..  
II  ddooccuummeennttii,,  ccuussttooddiittii  pprreessssoo  ll’’AArrcchhiivviioo  SSttoorriiccoo  CCoommuunnaallee,,  aappppaarrtteenneennttii  aall  ffoonnddoo  ““BBeenneeffiicceennzzaa””  ppeerr  llaa  lliiqquuiiddaazziioonnii  ddeellllee  rreettttee  aaggllii  iissttiittuuttii,,  
ee  ttaalluunnee  pprraattiicchhee  eeddiilliizziiee  ddeell  ffoonnddoo  ““UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo””  ffoorrnniissccoonnoo  uunnoo  ssppaaccccaattoo  ddeellllaa  ccoonnssiisstteennzzaa,,  ddeellll’’aattttiivviittàà  ee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddeeggllii  
oorrffaannoottrrooffii  ddii  CCaattaanniiaa  ee  ddiinnttoorrnnii..  ttrraa  iill  11993399  eedd  iill  11996655..  
IIll  DDeeccrreettoo  nn..  661166//11997777,,  ddeemmaannddaattoo  aa  ddaarree  aattttuuaazziioonnee  aallll’’aasssseettttoo  rreeggiioonnaalliissttiiccoo  vvoolluuttoo  ddaallllaa  CCoossttiittuuzziioonnee..  ddiissttiinngguueennddoo  ffrraa  pprreessttaazziioonnii  
pprreevviiddeennzziiaallii,,  ggeessttiittee  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  ee  pprreessttaazziioonnii  aassssiisstteennzziiaallii  eerrooggaattee  ddaaggllii  eennttii  llooccaallii  ee  ddaa  lloorroo  ssttrruuttttuurree,,  ssttaabbiillìì  cchhee  llee  ffuunnzziioonnii,,  iill  
ppeerrssoonnaallee  ee  ii  bbeennii  ddeellllee  IIPPAABB  vveenniisssseerroo  ttrraassffeerriittii  aaii  CCoommuunnii;;  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  llee  IIppaabb  ccoossiiddddeettttee  iinnffrraarreeggiioonnaallii,,  ggrraannddee  mmaaggggiioorraannzzaa  ttrraa  llee  
iissttiittuuzziioonnii  aassssiisstteennzziiaallii,,  ssoonnoo  rriittoorrnnaattee  aallllee  lliinneeee  ffoonnddaammeennttaallii  ddeellllaa  lleeggggee  CCrriissppii  ddeell  11889900..  
LLaa  nneecceessssiittàà  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  lleeggggee--qquuaaddrroo  ssuullll''aassssiisstteennzzaa,,  ppoorrttòò  aallllaa  ccoonnttrroovveerrssaa  ""LLeeggggee  qquuaaddrroo  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  iinntteeggrraattoo  ddii  
iinntteerrvveennttii  ee  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii''''  ((LL..  332288//22000000))..  AAdd  eessssaa  ffuu  aaddddeebbiittaattaa  ddaa  ttaalluunnii    llaa  ccoollppaa  ddii  aavveerr    pprriivvaattiizzzzaattoo  ii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  ssccaarriiccaannddoollii  ssuullllaa  
ffaammiigglliiaa  ee  ssuullllaa  ddoonnnnaa..  CCoonnssaappeevvoollee  ddeellllaa  rreeaallttàà  ddii  aabbbbaannddoonnoo  iinn  ccuuii  mmoollttii  ddeeggllii  iissttiittuuttii  ddii  iinnffaannzziiaa  vveerrssaavvaannoo  ee  ccoonn  ll’’iinntteennttoo  ddii  ddaarree  uunnaa  
ffaammiigglliiaa  aadd  ooggnnii  bbaammbbiinnoo  iinnccoorraaggggiiaannddoonnee    ll’’aaddoozziioonnee  oo  ssoosstteenneennddoonnee  iill  rriieennttrroo  ggrraadduuaallee  nneell  nnuucclleeoo  dd’’oorriiggiinnee,,  llaa  lleeggggee  114499  ddeell  22000011  
ssttaabbiillìì  llaa  cchhiiuussuurraa  ddii  ttuuttttii  ggllii  oorrffaannoottrrooffii  eennttrroo  iill  3311  ddiicceemmbbrree  22000066..  DDii  ffaattttoo,,  ppeerròò,,  mmoollttee  rreeaallttàà  hhaannnnoo    rriioorrggaanniizzzzaattoo  llaa  ssttrruuttttuurraa,,  ddiivveenneennddoo  
ccoommuunniittàà,,  ccaassee--ffaammiigglliiaa,,  vviillllaaggggii  ee  aallttrree  ffoorrmmee  ddii  mmiiccrroo--iissttiittuuzziioonnaalliizzzzaazziioonnee;;  ssoolluuzziioonnii  pprreevviissttee  ddaallllaa  lleeggggee  ccoommee  tteemmppoorraanneeee  cchhee  iinnvveeccee,,  
ppeerr  mmoollttii  bbaammbbiinnii  oossppiittaattii,,  ssii  pprroottrraaee  ppeerr  aannnnii,,  aadd  uunn  ccoossttoo  ppeerr  lloo  SSttaattoo  mmoollttoo  ppiiùù  aallttoo  cchhee  nnoonn  ll’’aaffffiiddoo  ffaammiilliiaarree..  
EEsseemmppllaarree  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeellllaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  vviioolleennzzaa  ee  ddeeggrraaddoo  cchhee  mmoollttee  ggeenneerraazziioonnii  ddii  bbiimmbbii  ““sseennzzaa  ffaammiigglliiaa””  hhaannnnoo  ddoovvuuttoo  ssuubbiirree  iinn  
mmoollttee  IIssttiittuuzziioonnee  iinnccaarriiccaattee  aallll’’aassssiisstteennzzaa  aallll’’iinnffaannzziiaa  èè  ll’’aarrttiiccoolloo  MMaammmmaa  nnoonn  cc’’èè,,  bbaabbbboo  nneemmmmeennoo  iill  ppeerrssoonnaallee  nneeppppuurree  ddii  MMaarriiaa  
GGiioovvaannnnaa  CCaassaabbeennee  --  aappppaarrssoo  ssuullllaa::  SSiicciilliiaa--CCaattaanniiaa  OOggggii  nn°°  1188  ddeell  66  OOttttoobbrree  11997799  ––  cchhee  ppeerr  iill  ttooccccaannttee  ccoonntteennuuttoo  ddii  ddeennuunncciiaa,,  ssii  vvuuoollee  
rriippoorrttaarree  ppeerr  iinntteerroo::      
SSoonnoo    ssttaattaa  aallccuunnii  ggiioorrnnii  ffaa  aallll’’IIPPAAII  ddii  CCaattaanniiaa  ssiittoo  ii  vviiaa  MMaavviillllaa,,  uunn  vviiccoolloo  cciieeccoo  cchhee  ssii  ttrroovvaa  iinn  uunnoo  ddeeii  qquuaarrttiieerrii  ppiiùù  ppooppoollaarrii  ddeellllaa  cciittttàà  

AAllccuunnii  ggiioorrnnii  pprriimmaa  ppaarrllaannddoo  ccoonn  uunnaa  ddeeggllii  aaddddeettttii  aaii  llaavvoorrii  ddeellll’’iissttiittuuttoo  vveennnnii  aa  ssaappeerree  cchhee  
aallll’’iinntteerrnnoo  ssii  ttrroovvaavvaa  uunnaa  cciinnqquuaannttiinnaa  ddii  bbaammbbiinnii  cchhee  ppeerr  aannnnii  nnoonn  eessccoonnoo  ddaaii  ggrraannddii  
ccaammeerroonnii  aa  lloorroo  ddeessttiinnaattii  ……  VVaarrccaattoo  iill  ccaanncceelllloo  ccoonn  llaa  ttaarrggaa  IIppaaii  ……  cchhiieeddoo  ddii  uunnaa  
ppuueerriiccuullttrriiccee,,  mmii  vviieennee  iinnddiiccaattoo  uunn  ppoorrttoonnee  ppooccoo  ddiissttaannttee..  ……  
QQuuaannddoo  aarrrriivvaaii  aall  pprriimmoo  ppiiaannoo  ……  eebbbbii  aa  vveeddeerree  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  iinnccoonncceeppiibbiillee  iinn  uunn  ppaaeessee  
cchhee  vvaannttii  ddii  eesssseerree  cciivviillee  ……  ::  ppaarreettii  ssppoogglliiee  ee  ssppoorrcchhee,,  nneessssuunn  ggiiooccoo,,  nniieennttee  ddii  nniieennttee  ::    
bbaanncchheettttii  ssppoorrcchhii  ddii  mmaatteerriiaa  mmaarrrroonnee,,  ssoolloo  ddooppoo  mmii  rreessii  ccoonnttoo  cchhee  ssii  ttrraattttaavvaa  ddii  ffeeccii;;  aa  tteerrrraa  
qquuaallcchhee  cchhiiaazzzzaa  ddii  lliiqquuiiddoo  ggiiaalllloo..  CCiirrccaa  2255  bbaammbbiinnii  iimmbbeessttiiaalliittii,,  ccoonn  llaa  vviioolleennzzaa  ssttaammppaattaa  
nneell  vvoollttoo,,  ttuuttttii  eegguuaallii::  ccoonn  ii  ccaappeellllii  rraassaattii  qquuaassii  aa  zzeerroo  vveessttiittii  aalllloo  sstteessssoo  mmooddoo,,  mmii  vveennnneerroo  
iinnccoonnttrroo..  TTaallee  sscceennaa  mmii  rriiccoorrddòò  ii  ccaammppii  ddii  sstteerrmmiinniioo  nnaazziissttii  ddoovvee  ggllii  eebbrreeii  eerraannoo  ccoossttrreettttii  aa  
ddiimmeennttiiccaarree  ddii  eesssseerree  uuoommiinnii;;  ii  ppiiùù  ggrraannddii  nnoonn  ssaannnnoo  ppaarrllaarree,,  nneessssuunnoo  gglliieell’’hhaa  iinnsseeggnnaattoo  ..IIll  
ppeerrssoonnaallee  lloorroo  aaddddeettttoo  ccoonnssiisstteevvaa  iinn  dduuee  ppuueerriiccuullttrriiccii..  
CChhiieeddoo  aadd  uunnaa  ddii  eessssee..””mmaa  ccoommee  mmaaii  qquueessttii  bbaammbbiinnii  nnoonn  hhaannnnoo  ……  nneemmmmeennoo  uunn  
ggiiooccaattttoolloo??””  ppeerrcchhèè  nnoonn  lloo  cchhiieeddee  aall  ddiirreettttoorree  ddii  ttuurrnnoo??  II  ggiiooccaattttoollii  vveennggoonnoo  ddiissttrriibbuuiittii  iinn  
ggeenneerree  aa  NNaattaallee  ccoonn  llaa  ffoottoo  rriiccoorrddoo  cchhee  vveeddee  iill  bbeenneeffaattttoorree  cchhee  ddiivviiddee  ii  rreeggaallii  ……    
LL’’iinnddoommaannii  ……  ..  llee  ggeennttiillii  ssiiggnnoorree  ddii  qquueessttoo  iissttiittuuttoo  ssee  llii  ppoorrttaannoo  aa  ccaassaa  ppeerr  ii  lloorroo  ffiiggllii..    ……  
cchhiieeddoo  ddii  vveeddeerree  ii  bbaammbbiinnii  ppiiùù  ppiiccccoollii;;  ……  aall  sseeccoonnddoo  ppiiaannoo  ……lloo  ssppeettttaaccoolloo  cchhee  mmii  ssii  
pprreesseennttaa  èè  aannccoorraa  ppiiùù  ssqquuaalllliiddoo::  uunnaa  ccaammeerraacccciiaa  ……  aaccccoogglliiee  qquuaattttrroo    llaattttaannttii::  ttrree  ddii  lloorroo  
ssttaannnnoo  ppiiaannggeennddoo  ddaa  uunn  ppeezzzzoo;;  uunnoo  aaddddiirriittttuurraa,,  hhaa  llaa  mmaanniinnaa  vviioollaa  aa  ffoorrzzaa  ddii  ssuucccchhiiaarrllaa,,  [[llaa  
ppuueerriiccuullttrriiccee]]  mmii    ddiiccee::  [[cchhee]]  ....  bbaaddaarree  nnoonn  ppuuòò  aa  qquueessttii  bbaammbbiinnii  ppeerrcchhéé  llee  ffaannnnoo  ttrrooppppaa  
ppeennaa  ppooii  aaggggiiuunnggee  cchhee  nnoonn  ttuuttttee  llee  ssuuee  ccoolllleegghhee  hhaannnnoo  llaa  sseennssiibbiilliittàà  aaddaattttaa  ppeerr  qquueessttee  ccoossee,,  
ppeerr  mmoollttee  qquueessttii  ssoonnoo  bbaammbbiinnii  ddii  sseerriiee  bb..  
LLee  ddoonnnnee  ddoovvrreebbbbeerroo  vveenniirree  ……aa  ssvvoollggeerree  uunnaa  mmiissssiioonnee  ee  nnoonn  ppeerrcchhéé  cc’’èè  uunnoo  ssttiippeennddiioo  
ddiissccrreettoo..  ……  AAllmmeennoo  llaa  mmeettàà  ddeell  ppeerrssoonnaallee  èè  sseemmpprree  aammmmaallaattoo  oo  cchhiieeddee  sseemmpprree  ppeerrmmeessssii    
QQuuii  nnoonn  ffuunnzziioonnaa  nnuullllaa..  SSii  ppeerrmmeettttee  aa  mmaaddrrii  ssnnaattuurraattee  ddii  aabbbbaannddoonnaarree  ii  lloorroo      ffiiggllii      iinn  
qquueessttoo  ppoossttoo  ee  ddii  ccoonnsseerrvvaarrnnee  llaa  ppaattrriiaa  ppootteessttàà  vveenneennddoo  rraarraammeennttee  ,,  aa  ttrroovvaarrllii....  LLaa    mmaaggggiioorr    

ppaarrttee  ddeeii  bbaammbbiinnii  nnoonn  ssaa  ddii  aavveerree  uunnaa  mmaaddrree,,  nneemmmmeennoo  llaa  ccoonnoossccoonnoo  eeppppuurree  llaa  mmaaddrree  rriissuullttaa  vveenniirree  ooggnnii  ggiioovveeddìì;;....  vveennggoonnoo  aa  ttrroovvaarree    iill  
lloorroo  bbaammbbiinnoo,,ssii  ssiieeddoonnoo    iinn  uunn  aannggoolloo  ee  nnoonn  ppeerrmmeettttoonnoo  aall  ppiiccccoolloo  nneemmmmeennoo  ddii  ttooccccaarrllee,,    ppeerrcchhéé  ppoottrreebbbbeerroo  ssppoorrccaarrllee  iill  ccoossttoossoo  
aabbbbiigglliiaammeennttoo..  ……  HHaannnnoo  cchhiiuussoo    ii  mmaanniiccoommii  ppeerrcchhéé  eennttii  aammoorraallii  ccoommee  qquueessttii  aalllloorraa??  
SSaalluuttiiaammoo  llee  ccoorrtteessii  ssiiggnnoorree  eedd  aannddiiaammoo  vviiaa..  ……  ppeennssoo  aa  ccoossaa  nnee  ssaarràà  ddii  qquueessttii  bbaammbbiinnii..  cceerrttoo  iioo  aavvrròò    ffaattttoo  iill  mmiioo  bbrraavvoo  aarrttiiccoolloo  mmaa  ppooii??  
……  ffoorrssee  ssaarraannnnoo  sseemmpplliicceemmeennttee  ppiiùù  sseevveerrii  ccoonn  ggllii  eessttrraanneeii  cchhee  vvoorrrraannnnoo  vviissiittaarree  ll’’iissttiittuuttoo……””..  
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