
 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  PPRREENNSSAA 

  

 

ZZAAMMOORRAA1100  AAPPOOYYAA  YY  SSEEGGUUIIRRÁÁ  CCOOLLAABBOORRAANNDDOO  CCOONN  LLAA  

IINNIICCIIAATTIIVVAA  DDEELL  NNUUEEVVOO  YY  EEMMBBLLEEMMÁÁTTIICCOO  EESSPPAACCIIOO--

MMUUSSEEOO  DDEE  SSEEMMAANNAA  SSAANNTTAA,,  OORRGGUULLLLOO  PPAARRAA  ZZAAMMOORRAA..    

ZZaammoorraa1100  llaammeennttaa  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  JJuunnttaa  

pprroo--SSeemmaannaa  SSaannttaa  eenn  llaa  rreeuunniióónn  ddeell  ddííaa  ddee  aayyeerr  ddeell  GGrruuppoo  ddee  

TTrraabbaajjoo  qquuee  eellllooss  ccoooorrddiinnaann..  

  

ZZaammoorraa1100  llaammeennttaa  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  ttooddooss  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  JJuunnttaa  pprroo--SSeemmaannaa  

SSaannttaa,,  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddeell  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddeell  

NNuueevvoo  EEssppaacciioo--MMuusseeoo  ddee  SSeemmaannaa  SSaannttaa,,  qquuee  ffuuee  ccoonnvvooccaaddoo  ccoonn  mmááss  ddee  uunnaa  

sseemmaannaa  ddee  aanntteellaacciióónn..  

EEnn  llaa  rreeuunniióónn,,  aappllaazzaaddaa  ddeessddee  hhaaccee  ccaassii  44  mmeesseess  aa  ppeettiicciióónn  eexxpprreessaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  pprroo--

SSeemmaannaa  SSaannttaa,,  qquuee  ssee  ccoommpprroommeettiióó  eenn  ccoommppaarrttiirr  eell  ttrraabbaajjoo  ddeell  aanntteepprrooyyeeccttoo  

mmuusseeííssttiiccoo  uunnaa  vveezz  ffiinnaalliizzaaddoo,,  ppaarrttiicciippaarroonn  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  

ZZaammoorraa1100,,  iinncclluuiiddooss  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ddeell    EExxccmmoo..  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  

ZZaammoorraa,,  yy  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn..    EEll  rreepprreesseennttaannttee  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  

PPrroovviinncciiaall  eexxccuussóó  ssuu  aassiisstteenncciiaa  ppoorr  mmoottiivvooss  ppeerrssoonnaalleess..  

LLaa  JJuunnttaa  pprroo--SSeemmaannaa  SSaannttaa  eessttáá  iinntteeggrraaddaa  eenn  ZZaammoorraa1100  ddeessddee  ssuuss  iinniicciiooss,,  ddoonnddee,,  

ppoorr  uunnaanniimmiiddaadd  ddee  ttooddooss  llooss  sseeccttoorreess  eemmpprreessaarriiaalleess  yy  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  ZZaammoorraa,,  ssee  

aappooyyóó  llaa  iiddeeaa  ddee,,  eennttrree  ttooddooss,,  iimmppuullssaarr  eell  pprrooyyeeccttoo  ddeell  nnuueevvoo  yy  rreepprreesseennttaattiivvoo  

EEssppaacciioo--MMuusseeoo  ddee  llaa  SSeemmaannaa  SSaannttaa..  

ZZaammoorraa1100,,  ccoonnvveenncciiddooss  ddee  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  llaa  uunniiddaadd  ddee  ttooddooss  

ppaarraa  lllleevvaarr  aa  bbuueenn  ppuueerrttoo  llooss  pprrooyyeeccttooss,,  rreeiitteerraa  eell  aappooyyoo  uunnáánniimmee  aa  eessttaa  iinniicciiaattiivvaa,,  

qquuee,,  eessttaannddoo  ffiinnaanncciiaaddaa  ppoorr  ffoonnddooss  ppúúbblliiccooss,,  yy  ssiieennddoo  llaa  SSeemmaannaa  SSaannttaa  ppaattrriimmoonniioo  

ddee  ttooddooss  llooss  ZZaammoorraannooss,,  ddeebbee  ddee  sseerr  eennrriiqquueecciiddaa  ccoonn  llaa  eexxppeerriieenncciiaa,,  ccaappaacciiddaadd  yy  

ooppiinniioonneess  ddee  ttooddooss  llooss  sseeccttoorreess  ssoocciiaalleess  yy  eeccoonnóómmiiccooss..  

EEll  nnuueevvoo  EEssppaacciioo--MMuusseeoo,,  ddee  ccoonnffiirrmmaarrssee  eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  llaass  lleeggííttiimmaass  aammbbiicciioonneess  ee  

iilluussiioonneess  ddee  llooss  zzaammoorraannooss  yy  ddee  ZZaammoorraa1100,,  ddeebbee  ddee  sseerr  uunn  pprrooyyeeccttoo  iiccoonnooggrrááffiiccoo  

qquuee  ssiirrvvaa  ccoommoo  uunnoo  ddee  llooss  mmoottoorreess  eeccoonnóómmiiccooss,,  ttuurrííssttiiccooss,,  ssoocciiaalleess  yy  ccuullttuurraalleess  qquuee  

rreevviittaalliicceenn  nnuueessttrroo  ddeessppeegguuee  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccoo..  



 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  PPRREENNSSAA 

  

 

ZZaammoorraa1100,,  yy  ssuuss  mmááss  ddee  220000  zzaammoorraannooss  ccoommpprroommeettiiddooss,,  eenn  eessttee,,  ccoommoo  eenn  eell  rreessttoo  

ddee  pprrooyyeeccttooss,,  sseegguuiirreemmooss  ttrraabbaajjaannddoo  yy  ccoollaabboorraannddoo  ccoonn  eell  úúnniiccoo  oobbjjeettiivvoo  ddeell  

bbiieenneessttaarr  ddee  ZZaammoorraa  yy  ssuu  pprroovviinncciiaa..  

  

  

ZZaammoorraa,,  0022  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22001188  

  

  

FFddoo..  FFrraanncciissccoo  PPrriieettoo  TToorraannzzoo  

GGeerreennttee  ZZaammoorraa1100 


