
 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  PPRREENNSSAA 

  

 

EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPUUEEBBLLAA  DDEE  SSAANNAABBRRIIAA  

RREESSPPAALLDDAA  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  ZZAAMMOORRAA1100,,  YY  PPIIDDEE  

IINNCCOORRPPOORRAARRSSEE  AA  SSUUSS  GGRRUUPPOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..  

ZZaammoorraa1100  pprreesseennttaa  ssuu  iinniicciiaattiivvaa  eenn  PPuueebbllaa  ddee  SSaannaabbrriiaa..  

PPrreesseennttaacciióónn  eenn  BBeennaavveennttee  ddeell  eessttuuddiioo  ddee  vviiaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  

aammpplliiaacciióónn  ddeell  CCeennttrroo  ddee  TTrraannssppoorrtteess  yy  LLooggííssttiiccaa..  

RReepprreesseennttaanntteess  ddee  ZZaammoorraa1100  mmaannttuuvviieerroonn  aayyeerr  uunnaa  rreeuunniióónn  ccoonn  eell  AAllccaallddee  ddee  

PPuueebbllaa  ddee  SSaannaabbrriiaa,,  DD..  JJoosséé  FFeerrnnáánnddeezz  BBllaannccoo,,  yy  oottrrooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  ssuu  

CCoorrppoorraacciióónn,,  eenn  llaa  qquuee  aannaalliizzaarroonn  llooss  pprrooyyeeccttooss  qquuee  llaa  iinniicciiaattiivvaa  eessttáá  ddeessaarrrroollllaannddoo,,  

yy  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  eenn  llaa  CCoommaarrccaa  SSaannaabbrreessaa..  

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  PPuueebbllaa  ddee  SSaannaabbrriiaa  mmoossttrróó  ssuu  aappooyyoo  aa  ZZaammoorraa1100,,  iinnssttáánnddoollee  aa  

sseegguuiirr  ttrraabbaajjaannddoo  ppoorr  llaa  rreevviittaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa,,  yy  aaccoorrddaannddoo  iinntteeggrraarrssee  eenn  

aallgguunnoo  ddee  llooss  GGrruuppooss  ddee  TTrraabbaajjoo..    EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  yy  eenn  bbaassee  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  

ssee  lleess  hhaa  ffaacciilliittaaddoo,,  ccoommuunniiccaarráánn  eenn  llooss  pprróóxxiimmooss  ddííaass  eenn  qquuéé  GGrruuppooss  ccoonnccrreettooss  ssee  

iinnccoorrppoorraarráánn..  

  

ZZaammoorraa1100  hhaa  mmaanntteenniiddoo  aayyeerr  uunn  eennccuueennttrroo  eenn  llaa  sseeddee  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  PPuueebbllaa  

ddee  SSaannaabbrriiaa  ccoonn  ddiivveerrssooss  sseeccttoorreess  eemmpprreessaarriiaalleess  yy  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  ccoommaarrccaa  

ssaannaabbrreessaa,,  eenn  eell  qquuee  ssee  hhaann  eexxppuueessttoo  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo  qquuee  llaa  iinniicciiaattiivvaa  

ttiieennee  ppaarraa  llaa  pprroovviinncciiaa..  

EEssttee  eennccuueennttrroo  ssee  eennmmaarrccaa  ddeennttrroo  ddee  llaass  rroonnddaass  ddee  ccoonnttaaccttooss  qquuee  ZZaammoorraa1100  lllleevvaa  

rreeaalliizzaannddoo  ccoonn  ttooddooss  llooss  sseeccttoorreess  ppoollííttiiccooss,,  ssoocciiaalleess  yy  eeccoonnóómmiiccooss  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  

ppaarraa  ddaarr  aa  ccoonnoocceerr  llaa  iinniicciiaattiivvaa,,  yy  aavvaannzzaarr  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  mmaatteerriiaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  

pprrooyyeeccttooss,,  yy  hhaa  ppeerrmmiittiiddoo  ddeebbaattiirr  ccoonn  pprrooffuunnddiiddaadd  ssoobbrree  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ZZaammoorraa1100,,  ssuu  

ggéénneessiiss,,  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa,,  ddiinnáámmiiccaa  ddee  ttrraabbaajjoo,,  yy  oobbjjeettiivvooss..  

  



 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  PPRREENNSSAA 

  

 

MMaaññaannaa  mmiiéérrccoolleess  ssee  pprreesseennttaarráá  eenn  BBeennaavveennttee  eell  eessttuuddiioo  ddee  vviiaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  

aammpplliiaacciióónn  ddeell  CCeennttrroo  ddee  TTrraannssppoorrtteess  yy  LLooggííssttiiccaa  qquuee  eessttáá  rreeaalliizzaannddoo  llaa  ccoonnssuullttoorraa  

AARRUUPP..  

LLaa  aammpplliiaacciióónn  ddeell  CCeennttrroo  ddee  TTrraannssppoorrtteess  yy  LLooggííssttiiccaa  ddee  BBeennaavveennttee  eess  uunnoo  ddee  llooss  1100  

pprrooyyeeccttooss  pprriioorriittaarriiooss  ddee  ZZaammoorraa1100,,  ccuuyyooss  rreepprreesseennttaanntteess  eessttaarráánn  pprreesseenntteess  

mmaaññaannaa  eenn  llaa  cciittaaddaa  pprreesseennttaacciióónn..  

  

  

ZZaammoorraa,,  1199  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001177    

  

FFddoo..  FFrraanncciissccoo  PPrriieettoo  TToorraannzzoo  

GGeerreennttee  ZZaammoorraa1100 


