
 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  PPRREENNSSAA 

  

 

ZZAAMMOORRAA1100  DDAA  LLOOSS  PPRRIIMMEERROOSS  PPAASSOOSS  HHAACCIIAA  LLAA  

EESSCCUUEELLAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  IINNDDUUSSTTRRIIAASS  LLÁÁCCTTEEAASS  DDEE  

ZZAAMMOORRAA..    

LLaa  JJuunnttaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  mmaanniiffiieessttaa  ssuu  ddiissppoossiicciióónn  aa  ccoollaabboorraarr  

ccoonn  ZZaammoorraa1100..  

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddeell  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  yy  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  llaa  

iinniicciiaattiivvaa  ZZaammoorraa1100,,  qquuee  ssee  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  eenn  eell  ddííaa  ddee  hhooyy  ccoonn  uunnaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  

rreepprreesseennttaacciióónn  ddeell  sseeccttoorr  lláácctteeoo//qquueesseerroo  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa,,  ssee  hhaann  eexxppuueessttoo  llaass  

nneecceessiiddaaddeess  ffoorrmmaattiivvaass  ddeell  sseeccttoorr,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  ttrraassllaaddaarrllaass  aa  uunn  pprrooggrraammaa  ffoorrmmaattiivvoo  

qquuee  ssiirrvvaa  ddee  eemmbbrriióónn,,  yy  ppuunnttoo  ddee  iinniicciioo,,  aa  llaa  ffuuttuurraa  EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  ddee  IInndduussttrriiaass  

LLáácctteeaass  ddee  ZZaammoorraa..  

TTrraass  llaass  rreeuunniioonneess  mmaanntteenniiddaass  ccoonn  llaa  CCoonnsseejjeerraa  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy  GGaannaaddeerrííaa,,  yy  ccoonn  eell  

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ddee  CCoommppeettiittiivviiddaadd  ddee  llaa  IInndduussttrriiaa  AAggrrooaalliimmeennttaarriiaa  yy  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  

AAggrraarriiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn,,  yy  ttrraass  eell  iinnffoorrmmee  eennvviiaaddoo  ssoobbrree  eell  pprrooyyeeccttoo  yy  

ssuuss  nneecceessiiddaaddeess,,  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  rreeggiioonnaall  hhaa  mmaanniiffeessttaaddoo  ssuu  ddiissppoossiicciióónn  aa  

ccoollaabboorraarr  ffiinnaanncciieerraammeennttee  ccoonn  eell  pprrooyyeeccttoo,,  uunnaa  vveezz  ddeeffiinniiddoo  yy  pprreesseennttaaddoo..  

PPaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  eessttee  pprrooyyeeccttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  llaa  iimmpplliiccaacciióónn  ddeell  GGrruuppoo  

ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  yy  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  ZZaammoorraa1100,,  yy  ddeell  sseeccttoorr  lláácctteeoo//qquueesseerroo  

pprroovviinncciiaall,,  qquuee  hhaa  mmaanniiffeessttaaddoo  eell  aallttoo  iinntteerrééss  qquuee  eessttee  pprrooyyeeccttoo  ttiieennee  ppaarraa  ssuu  ffuuttuurroo..    

IIgguuaallmmeennttee  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  eell  aappooyyoo  eexxpprreessoo  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  CCaasstteellllaannoo  LLeeoonneessaa  ddee  

IInndduussttrriiaass  LLáácctteeaass,,  aa  qquuiiéénn  ssee  llee  hhaa  ddaaddoo  aa  ccoonnoocceerr  eell  pprrooyyeeccttoo..  

LLaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  ccaattáállooggoo  ffoorrmmaattiivvoo  ppaarraa  llaa  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  

ccuurrssooss  iinncclluuiirráá  aaddeemmááss  ffoorrmmaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa  ssoobbrree  eell  sseeccttoorr  ddeell  oovviinnoo,,  ccoommoo  ppuunnttoo  

ddee  iinniicciioo  ddeell  ffuuttuurroo  CCeennttrroo  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  ddeell  OOvviinnoo,,  aall  qquuee  ssee  aassoocciiaarráá  llaa  EEssccuueellaa  

NNaacciioonnaall  ddee  IInndduussttrriiaass  LLáácctteeaass  ddee  ZZaammoorraa..  

EEnn  ppaarraalleelloo  aa  llaa  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddee  eessttooss  pprriimmeerrooss  ccuurrssooss,,  eell  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  

EEdduuccaacciióónn  yy  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  ZZaammoorraa1100  ccoonnttiinnúúaa  ttrraabbaajjaannddoo  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  

eessttaabblleecceerr  eenn  eell  22001199  uunnaa  ffoorrmmaacciióónn  uunniivveerrssiittaarriiaa  ccoommpplleemmeennttaarriiaa,,  TTííttuulloo  PPrrooppiioo  ddee  

llaa  UUSSAALL,,  ddeennttrroo  ddee  llaa  EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  ddee  IInndduussttrriiaass  LLáácctteeaass  ddee  ZZaammoorraa..  

  

ZZaammoorraa,,  0077  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22001188  

  

FFddoo..  FFrraanncciissccoo  PPrriieettoo  TToorraannzzoo  

GGeerreennttee  ZZaammoorraa1100 


