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ZZAAMMOORRAA1100  DDEENNUUNNCCIIAA  LLAA  GGRRAAVVEE  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

PPRROOVVIINNCCIIAA..  

ZZaammoorraa1100,,  eenn  rreessppuueessttaa  aa  llaass  rreeiitteerraaddaass  iinnffoorrmmaacciioonneess  yy  ooppiinniioonneess  eexxpprreessaaddaass  ppoorr  

ppaarrttee  ddee  aallgguunnaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  rreepprreesseennttaanntteess  ppoollííttiiccooss,,  eenn  ccoonnccrreettoo  eell  

aarrttííccuulloo  ddee  ooppiinniióónn  ppuubblliiccaaddoo  ppoorr  eell  SSuubbddeelleeggaaddoo  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  eenn  ZZaammoorraa  eell  ppaassaaddoo  

ssáábbaaddoo,,  qquuiieerree  ddeennuunncciiaarr  lloo  qquuee  aa  nnuueessttrroo  jjuuiicciioo,,  yy  eell  ddee  llaa  ggrraann  mmaayyoorrííaa  ddee  llaa  

ssoocciieeddaadd  zzaammoorraannaa,,  eess  uunnaa  eevviiddeenncciiaa::  LLaa  ggrraavvee  ssiittuuaacciióónn  ddeemmooggrrááffiiccaa,,  

eeccoonnóómmiiccaa  yy  ssoocciiaall  ppoorr  llaa  qquuee  aattrraavviieessaa  ZZaammoorraa..  

DDeemmooggrrááffiiccaammeennttee  eenn  ZZaammoorraa  ssee  hhaa  ppeerrddiiddoo  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss,,  ddeell  22001122,,  ((119911..661122  

hhaabbiittaanntteess)),,  aall  22001177,,  ((117777..440044  hhaabbiittaanntteess)),,  1144..220088  hhaabbiittaanntteess,,  ((**)),,  eessttaammooss  yyaa  ppoorr  

ddeebbaajjoo  ddeell  uummbbrraall  ddee  llooss  118800..000000..  EEssttaa  ppéérrddiiddaa  ddee  ppoobbllaacciióónn  eess  eenn  ZZaammoorraa  uunnaa  

ccoonnssttaattaacciióónn  ddee  llaa  ccoonnttiinnuuaa  eemmiiggrraacciióónn  ddee  llaa  ggeennttee  jjoovveenn  eenn  bbuussccaa  ddee  eemmpplleeoo  yy  

ffuuttuurroo  ffuueerraa  ddee  nnuueessttrroo  tteerrrriittoorriioo,,  ddeebbiiddoo  aall  eessccaassoo  tteejjiiddoo  iinndduussttrriiaall  yy,,  ppoorr  eennddee,,  llaa  

ffaallttaa  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess..  

EEccoonnóómmiiccaammeennttee  ssoollaammeennttee  hhaaccee  ffaallttaa  ppaasseeaarr  ppoorr  llaass  ccaalllleess  pprriinncciippaalleess  ccoommeerrcciiaalleess  

ddee  llooss  nnúúcclleeooss  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  ZZaammoorraa,,  ppaarraa  ccoonnssttaattaarr  eell  

ggrraavvííssiimmoo  ddeetteerriioorroo  ddeell  sseeccttoorr  ddee  ccoommeerrcciioo  yy  sseerrvviicciiooss  ppoorr  eell  iinnnnuummeerraabbllee  cciieerrrree  ddee  

nneeggoocciiooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ccoommeerrcciiaalleess..  

SSoocciiaallmmeennttee  hhaabbrrííaa  qquuee  hhaacceerr  uunnaa  lleeccttuurraa  mmááss  rreeaalliissttaa  ddee  llooss  ddaattooss  ddee  eemmpplleeoo  

rreecciieenntteemmeennttee  ppuubblliiccaaddooss,,  yyaa  qquuee  ssii  nnoo  ssee  hhaaccee  uunn  aaddeeccuuaaddoo  ddiiaaggnnóóssttiiccoo,,  nnuunnccaa  ssee  

ppooddrráá  ppoonneerr  eenn  mmaarrcchhaa  llaass  ssoolluucciioonneess  nneecceessaarriiaass..  

ZZaammoorraa1100  qquuiieerree  ddeennuunncciiaarr  eessttaa  ssiittuuaacciióónn,,  ssiinn  lleeccttuurraass  ppaarrttiiddiissttaass,,  ssiinn  ccoolloorreess,,  nnii  

oottrraass  iinntteerrpprreettaacciioonneess  iiddeeoollóóggiiccaass,,  ssii  nnoo  ccoonn  uunnaa  úúnniiccaa  vvoozz,,  eell  pprreesseennttee  yy  ffuuttuurroo  ddee  

ZZaammoorraa..  

LLooss  ddaattooss  ddee  eemmpplleeoo  nnooss  ddiicceenn  qquuee  eenn  eell  22001177  11..110000  zzaammoorraannooss  ssaalliieerroonn  ddee  llaass  

lliissttaass  ddeell  ppaarroo,,  ppeerroo  eessttooss  mmiissmmooss  ddaattooss  nnooss  ddiicceenn  qquuee  33..000022  zzaammoorraannooss  ssaalliieerroonn  ddee  

llaa  pprroovviinncciiaa,,  eenn  bbúússqquueeddaa  ddee  uunn  ffuuttuurroo  mmeejjoorr..    AAssíí  eess  qquuee,,  ssíí  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llooss  

ddaattooss  eess  qquuee  ZZaammoorraa  vvaa  mmeejjoorr,,  llaa  ggrraann  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  zzaammoorraannooss  ssee  eessttáánn  

eennggaaññaannddoo  aassíí  mmiissmmooss..  
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SSii  llaa  ccoonncclluussiióónn  eess  qquuee  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  ppoobbllaacciióónn  eessttáá  eennmmaassccaarraannddoo  llooss  ddaattooss  rreeaalleess  

ddee  eemmpplleeoo,,  eell  pprroobblleemmaa  qquuee  ttiieennee  ZZaammoorraa  eess  ggrraavvee,,  yy  rreeqquuiieerree  oottrraass  mmeeddiiddaass..  

ZZaammoorraa1100  eessttáá  ddee  aaccuueerrddoo  eenn  qquuee  llaass  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  hhaann  

mmeejjoorraaddoo  eenn  llooss  úúllttiimmooss  1100  aaññooss  llaa  ccoonneexxiióónn  eenn  nnuueessttrroo  TTeerrrriittoorriioo..    LLaa  lllleeggaaddaa  ddeell  

ttrreenn  ddee  aallttaa  vveelloocciiddaadd,,  AALLVVIIAA,,  qquuee  nnoo  AAVVEE  ttooddaavvííaa,,  hhaa  aabbiieerrttoo  uunn  nnuueevvoo  ccaammppoo  ddee  

ppoossiibbiilliiddaaddeess  nnoo  ccoonnsseegguuiiddoo  aaúúnn..    AAddeemmááss,,  eell  ddeeffiicciieennttee  aacccceessoo  aa  llaass  nnuueevvaass  

tteeccnnoollooggííaass  ccoollooccaa  aa  nnuueessttrraass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  iinndduussttrriiaalleess  eenn  uunnaa  ppoossiicciióónn  ddee  

ddeessvveennttaajjaa  ccoommppeettiittiivvaa  ffrreennttee  aa  oottrrooss  tteerrrriittoorriiooss..  

LLooss  eemmpprreessaarriiooss  yy  eemmpprreennddeeddoorreess  ddee  ZZaammoorraa  eess  oobbvviioo  qquuee  nnoo  ssoonn  ccuullppaabblleess  ddee  llaa  

ssiittuuaacciióónn  ddee  eessttaa  ttiieerrrraa,,  eess  mmááss,,  ssoonn  llooss  ggrraannddeess  ppeerrjjuuddiiccaaddooss  ppoorr  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  vvaalloorr  

ddee  ssuuss  iinnvveerrssiioonneess..  PPéérrddiiddaa  ppaattrriimmoonniiaall  qquuee  ssee  eexxttiieennddee  aa  ttooddooss  llooss  zzaammoorraannooss..      

EExxiissttee  ccaappiittaall  zzaammoorraannoo  qquuee  eessttáá  iinnvviirrttiieennddoo  ffuueerraa  ddee  nnuueessttrraa  pprroovviinncciiaa  ppoorr  llaa  ffaallttaa  ddee  

eexxppeeccttaattiivvaass,,  ddee  rreettoorrnnoo  ddee  ssuuss  iinnvveerrssiioonneess,,  yy  eenn  ddeeffiinniittiivvaa,,  ddee  ffuuttuurroo..  

ZZaammoorraa1100,,  aaddeemmááss  ddee  pprroommoovveerr  ccoonn  ccaarráácctteerr  ddee  eemmeerrggeenncciiaa  llaass  1100  iinniicciiaattiivvaass  qquuee  

rreeccooggee  ssuu  ddooccuummeennttoo  ddee  oorriiggeenn,,  ccoonnssiiddeerraa  pprriioorriittaarriioo  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  ppoollííttiiccaass  ddee  

ddiissccrriimmiinnaacciióónn  ppoossiittiivvaa  qquuee  ddeesseennccaaddeenneenn  uunn  ccaammbbiioo  eenn  llaa  tteennddeenncciiaa  aaccttuuaall..  

ZZaammoorraa1100  ssee  ssoorrpprreennddee  ddee  qquuee  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass  zzaammoorraannaass  vvaalloorreenn  eell  uussoo  

ddee  llaa  MMaarrccaa  EEssppaaññaa,,  ccuuyyoo  vvaalloorr  eess  iinnddiissccuuttiibbllee,,  ppaarraa  aacccciioonneess  ddee  eemmpprreennddiimmiieennttoo  eenn  

nnuueessttrraa  pprroovviinncciiaa,,  aa  llaa  vveezz  qquuee  nnoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ooppoorrttuunnoo  iinnvveerrttiirr  eenn  llaa  MMaarrccaa  

ZZaammoorraa..  

  

  

  
((**))  FFuueenntteess  ddeell  IINNEE  

  

ZZaammoorraa,,  88  ddee  eenneerroo  ddee  22001188    

  

FFddoo..  FFrraanncciissccoo  PPrriieettoo  TToorraannzzoo  

GGeerreennttee  ZZaammoorraa1100 


