
 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  PPRREENNSSAA 

  

 

ZZAAMMOORRAA1100  AAPPOOYYAA  LLAA  RREEIIVVIINNDDIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  

AARRTTEE  CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEOO  BBAALLTTAASSAARR  LLOOBBOO..    

EEll  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  CCuullttuurraa  yy  TTrraaddiicciioonneess  ddee  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ZZaammoorraa1100,,  rreeuunniiddoo  ddííaass  

ppaassaaddooss,,  rreevviinnddiiccaa  ppaarraa  ZZaammoorraa  llaa  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddee  uunn  CCeennttrroo  ddee  AArrttee  

CCoonntteemmppoorráánneeoo  BBaallttaassaarr  LLoobboo,,  qquuee  tteennddrrííaa  ccoommoo  ffoonnddooss  ppeerrmmaanneenntteess  llaa  oobbrraa  ddee  BBaallttaassaarr  

LLoobboo  yy  llaa  ddee  oottrrooss  aarrttiissttaass  ccoonntteemmppoorráánneeooss,,  yy  qquuee  ssee  ccoommpplleemmeennttaarrííaa  ccoonn  eexxppoossiicciioonneess  

tteemmppoorraalleess  ddee  oottrraass  oobbrraass  ddee  aarrttiissttaass  nnaacciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess..  

ZZaammoorraa  1100  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  llaa  ppuueessttaa  eenn  vvaalloorr  ddee  eessttee  nnuueevvoo  eessppaacciioo  ccuullttuurraall  aappoorrttaarrííaa  

ggrraannddeess  bbeenneeffiicciiooss  ppaarraa  nnuueessttrraa  pprroovviinncciiaa,,  iinnvveerrssiioonneess,,  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo,,  aaccttiivviiddaadd  ccuullttuurraall  

ddee  ccaalliiddaadd,,  pprroommoocciióónn,,  ttuurriissmmoo,,  vviissiibbiilliiddaadd,,  yy  pprrooyyeecccciióónn..  

EEll  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  CCuullttuurraa  yy  TTrraaddiicciioonneess  hhaa  iiddeennttiiffiiccaaddoo  eenn  ZZaammoorraa  ddooss  eeddiiffiicciiooss  ccoonn  

ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  uubbiiccaarr  llaa  sseeddee  ddeell  CCeennttrroo  ddee  AArrttee  CCoonntteemmppoorráánneeoo  BBaallttaassaarr  LLoobboo::  EEll  

PPaallaacciioo  ddee  llaa  aannttiigguuaa  DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall,,  yy  eell  EEddiiffiicciioo  ddeell  CCoonnsseejjoo  CCoonnssuullttiivvoo  ddee  CCaassttiillllaa  yy  

LLeeóónn..  

EEll  PPaallaacciioo  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  rreeaalliizzaa  aaccttuuaallmmeennttee  aallgguunnaass  eexxppoossiicciioonneess  tteemmppoorraalleess  

qquuee  tteennddrrííaann  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ssii  eell  eeddiiffiicciioo  aalloojjaarraa  eell  CCeennttrroo  ddee  AArrttee  CCoonntteemmppoorráánneeoo  BBaallttaassaarr  

LLoobboo..    RReessppeeccttoo  aa  llooss  ccoommpprroommiissooss  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  ppaarraa  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess,,  ssee  

ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ééssttaass  ppooddrrííaann  rreeuubbiiccaarrssee  eenn  oottrrooss  eeddiiffiicciiooss  eexxiisstteenntteess  qquuee  ttiieenneenn  ccaappaacciiddaadd  

ppaarraa  eessttaa  nnuueevvaa  aaccttiivviiddaadd..  

RReessppeeccttoo  aall  EEddiiffiicciioo  ddeell  CCoonnsseejjoo  CCoonnssuullttiivvoo  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn,,  ssee  ttiieennee  eenn  ccuueennttaa  qquuee  eenn  ssuu  

iinntteerriioorr  yyaa  ssee  rreeaalliizzaa  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  pprrooppiiaa,,  ssii  bbiieenn  ppooddrrííaa  sseerr  ffaaccttiibbllee  uunnaa  ccoonnvviivveenncciiaa  eennttrree  

ééssttaa  aaccttiivviiddaadd  yy  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  aallgguunnooss  ddee  ssuuss  eessppaacciiooss  ccoommoo  sseeddee  ddeell  CCeennttrroo  ddee  AArrttee  

CCoonntteemmppoorráánneeoo  BBaallttaassaarr  lloobboo..  

ZZaammoorraa1100  ccoonnssiiddeerraa,,  qquuee  ddaaddaa  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  eessttee  pprrooyyeeccttoo  ppaarraa  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  ZZaammoorraa,,  

ssee    rreeqquuiieerree  ggeenneerroossiiddaadd,,  iilluussiióónn  yy  ttoottaall  iimmpplliiccaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ttooddooss  nnuueessttrrooss  

rreepprreesseennttaanntteess  iinnssttiittuucciioonnaalleess,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  aassuummiirrlloo  eenn  ccoommpplleettaa  ccoollaabboorraacciióónn,,  ttaannttoo  eenn  

lloo  qquuee  ssee  rreeffiieerree  aa  llaass  iinnvveerrssiioonneess,,  ccoommoo  aa  ssuu  ggeessttiióónn,,  qquuee  ddeebbee  sseerr  ccoonnjjuunnttaa,,  eenn  eell  qquuee  ssee  

ccoonnssiiddeerraa  iimmpprreesscciinnddiibbllee  eessttéénn  pprreesseenntteess  ttooddaass  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess..  

  

ZZaammoorraa,,  2233  ddee  eenneerroo  ddee  22001188  

  

  

FFddoo..  FFrraanncciissccoo  PPrriieettoo  TToorraannzzoo  

GGeerreennttee  ZZaammoorraa1100 


