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LL’’AA..RRaa..CC..  hhaa  iill  ppiiaacceerree  ddii  ccoommuunniiccaarree  cchhee  iill  2211  
MMaarrzzoo  aallllee  oorree  99::3300  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  vviissiittaarree  ll’’IINNGGVV  
ddii  RRoommaa..    
LLaa  mmiissssiioonnee  pprriinncciippaallee  ddeellll''IINNGGVV  èè  iill  
mmoonniittoorraaggggiioo  ddeeii  ffeennoommeennii  ggeeooffiissiiccii  ddeell  nnoossttrroo  
ppiiaanneettaa..  AAllll''IINNGGVV  èè  aaffffiiddaattaa  llaa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ddeellllaa  
ssiissmmiicciittàà  ddeellll''iinntteerroo  tteerrrriittoorriioo  nnaazziioonnaallee  ee  
ddeellll''aattttiivviittàà  ddeeii  vvuullccaannii  iittaalliiaannii  aattttrraavveerrssoo  rreettii  ddii  
ssttrruummeennttaazziioonnee  tteeccnnoollooggiiccaammeennttee  aavvaannzzaattee,,  
ddiissttrriibbuuiittee  ssuull  tteerrrriittoorriioo  nnaazziioonnaallee  oo  ccoonncceennttrraattee  iinnttoorrnnoo  aaii  vvuullccaannii  aattttiivvii..    
DDaa  tteemmppoo  ll''IINNGGVV  pprroommuuoovvee  aallccuunnii  pprrooggeettttii  ddiivvuullggaattiivvii  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  
ccoonn  aallttrrii  EEnnttii  oo  DDiippaarrttiimmeennttii,,  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  iill  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeellllaa  
PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee  ((vveeddii  ffoottoo))..    
QQuueessttoo  CC..DD..NN..  hhaa  rriitteennuuttoo  cchhee  
ttaallee  pprrooggeettttoo  ffoorrmmaattiivvoo,,  uuttiillee  
ssoopprraattuuttttoo  ppeerr  ii  vvoolloonnttaarrii  
ooppeerraattiivvii,,  ppoottrràà  aaccccrreesscceerree  iill  
bbaaggaagglliioo  ccuullttuurraallee  ddii  ooggnnuunnoo,,  
ccrreeaannddoo  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  
ccoonnttiinnuuiittàà  ccoonn  ll’’eevveennttoo  
““TTeerrrreemmoottoo  iioo  nnoonn  rriisscchhiioo””  
ssvvoollttoossii  lloo  ssccoorrssoo  aannnnoo  
pprreessssoo  iill  ccoommuunnee  ddii  CCaasstteell  
GGaannddoollffoo,,  ddoovvee  ii  vvoolloonnttaarrii  
AARRAACC--RRNNRREE  ssii  ssoonnoo  ddiissttiinnttii  
ppeerr  iimmppeeggnnoo  ee  ddeeddiizziioonnee..    



CCoommee  pprriimmaa  AAssssoocciiaazziioonnee  RRaaddiiooaammaattoorriiaallee  ddeell  LLaazziioo  aaddeerreennttee  aa  ttaallee  
iinniizziiaattiivvaa,,  ssii  èè  ppeennssaattoo  ddii  ffaarr  ppaarrtteecciippaarree  nnoonn  ssoolloo  ii  ssooccii  mmaa  aanncchhee  ggllii  
aammiiccii  ee  ssiimmppaattiizzzzaannttii  ddeellll’’AA..RRaa..CC..  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  aa  ttuuttttii  ddii  ccoonnoosscceerree,,  
ppiiùù  ddaa  vviicciinnoo,,  ii  ffeennoommeennii  tteelllluurriiccii  ee  ggeeooddiinnaammiiccii  ddeeii  nnoossttrrii  vvuullccaannii..    
CChhiiuunnqquuee  vvoolleessssee  ppaarrtteecciippaarree  aa  ttaallee  iinniizziiaattiivvaa,,  ppuuòò  mmaannddaarree  uunnaa  eemmaaiill  
ddii  aaddeessiioonnee  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  aarraacc@@aarraacc..iitt  eennttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  1155  mmaarrzzoo  pp..vv....  
LL’’aappppuunnttaammeennttoo  èè  aallllee  oorree  99::1155  ddiinnaannzzii  ll’’IIssttiittuuttoo  sstteessssoo..  SSii  rraaccccoommaannddaa  
llaa  mmaassssiimmaa  ppuunnttuuaalliittàà..  
 

Come Raggiungere l’INGV: 
In auto: dal grande raccordo anulare prendere l'uscita Ardeatina n. 24, 
direzione Roma centro, seguire la via Ardeatina per circa 3 km, al 2º 
semaforo girare a sinistra per via di Vigna Murata. L'Istituto si trova 
subito a destra. Vi è un ampio parcheggio. 
Con i mezzi pubblici: Metropolitana: Metro Linea B fino al capolinea LAURENTINA 
quindi prendere l'autobus n. 765 in direzione Arco di Travertino oppure il n. 702, 
entrambi con fermata di fronte all'Istituto (penultima fermata su via di Vigna 
Murata). Autobus: linea 766 dalla Stazione Trastevere, oppure 218 da P.za S. 
Giovanni in Laterano. Fermata su via Ardeatina nei pressi dell'ex-Dazio. 
 

  


