
 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  PPRREENNSSAA  

 

 

EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  YY  LLAA  DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  CCOOLLAABBOORRAARRÁÁNN  CCOONN  

EELL  SSEECCTTOORR  PPRRIIVVAADDOO  EENN  LLAA  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  TTUURRÍÍSSTTIICCAA  DDEE  LLAA  

PPRROOVVIINNCCIIAA..  

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ddeell  GGrruuppoo  ddee  PPrroommoocciióónn  yy  TTuurriissmmoo  llaass  

aaddmmiinniissttrraacciioonneess  llooccaalleess  aacceeppttaarroonn  ttrraabbaajjaarr  ccoonnjjuunnttaammeennttee  

ccoonn  eell  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo  eenn  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  ssoolluucciioonneess  ppaarraa  llaa  

pprroommoocciióónn  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  ZZaammoorraa..  

ZZaammoorraa1100  rreeuunniióó  eell  ppaassaaddoo  jjuueevveess  1122  ddee  aabbrriill  aall  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  PPrroommoocciióónn  yy  

TTuurriissmmoo  ppaarraa  aannaalliizzaarr,,  ddeebbaattiirr  yy  bbuussccaarr  ssoolluucciioonneess  aa  llaa  iimmppoorrttaannttee  ppéérrddiiddaa  ddee  vviissiittaanntteess  yy  

ttuurriissttaass  aa  nnuueessttrraa  pprroovviinncciiaa  eenn  llaa  ppaassaaddaa  SSeemmaannaa  SSaannttaa..  

FFrruuttoo  ddeell  aannáálliissiiss  yy  ddeell  ddeebbaattee,,  ssee  ccoonncclluuyyóó  qquuee  eess  nneecceessaarriioo    mmeejjoorraarr  ee  iinnccrreemmeennttaarr  llaa  

pprroommoocciióónn  ttuurrííssttiiccaa  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  ZZaammoorraa  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddoo  eell  aaññoo,,  nnoo  ssóólloo  ppaarraa  llaa  

SSeemmaannaa  SSaannttaa,,  yy  qquuee  eessttaa  pprroommoocciióónn  ddeebbííaa  aaccoommeetteerrssee  ccoonnjjuunnttaammeennttee  ppoorr  ttooddaass  llaass  

aaddmmiinniissttrraacciioonneess  yy  eell  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo..  

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa  pprrooppoonnee  uunnaa  ccoollaabboorraacciióónn  ppúúbblliiccoo--pprriivvaaddaa  ppaarraa  aaffrroonnttaarr  eessttaa  

pprroommoocciióónn,,  pprrooppuueessttaa  qquuee  eess  sseeccuunnddaaddaa  ppoorr  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall,,  yy  aacceeppttaaddaa  

iinnmmeeddiiaattaammeennttee  ppoorr  eell  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo..  

EEll  GGrruuppoo  pprrooppuussoo  aallgguunnaass  mmeeddiiddaass  ppaarraa  iinntteennttaarr  ppaalliiaarr  eell  nneeggaattiivvoo  eeffeeccttoo  ddeell  mmaall  ttiieemmppoo,,  --

ssoobbrree  eell  qquuee  ssee  aappuunnttóó  qquuee  nnoo  aaffeeccttóó  aa  oottrraass  pprroovviinncciiaass  lliimmííttrrooffeess--,,  yy  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  

pprreesseenncciiaa  ddee  ttuurriissttaass,,  ccoommoo  aalltteerrnnaattiivvaass  aa  llaa  ssuussppeennssiióónn  ddee  llaass  pprroocceessiioonneess,,  oo  llaa  

iinnssttaallaacciióónn  ddee  ggrraaddaass  eenn  lluuggaarreess  eemmbblleemmááttiiccooss..  

ZZaammoorraa1100  ccoonnvvooccaa  aa  ssuu  CCoommiittéé  TTééccnniiccoo  aa  llaa  rreeuunniióónn  ddeell  mmeess  ddee  aabbrriill,,  qquuee  ssee  cceelleebbrraarráá  

mmaaññaannaa  lluunneess  1166  ddee  aabbrriill,,  aa  llaass  0099::0000  hh,,  eenn  llaa  sseeddee  ddee  llaa  CCEEOOEE--CCEEPPYYMMEE  ddee  ZZaammoorraa..  

EEll  oorrddeenn  ddeell  ddííaa  iinncclluuyyee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  ppaarraa  eell  

DDeessaarrrroolllloo  ZZaammoorraa1100,,  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  jjoorrnnaaddaa  ““ZZaammoorraannooss  eenn  llaa  ddiiáássppoorraa””,,  yy  llaa  

aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ssoobbrree  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  ttrraammiittaacciióónn  ddee  lliicceenncciiaass  eenn  eell  

AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa,,  ttrraass  ddiivveerrssaass  qquueejjaass  rreecciibbiiddaass..  
  

ZZaammoorraa,,  1155  ddee  aabbrriill  ddee  22001188  

  

FFddoo..  FFrraanncciissccoo  PPrriieettoo  TToorraannzzoo  

AAssoocciiaacciióónn  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  ZZaammoorraa1100  

GGeerreennttee 


