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Subdelegación del Gobierno en Zamora; Junta de Castilla y León; Diputación Provincial de Zamora; Ayuntamiento de Zamora;  

Caja Rural de Zamora; Cámara de Comercio de Zamora; CEOE-CEPYME Zamora; AZEHOS; AZECO. 

EEssttaaddoo  ddee  ssiittuuaacciióónn  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  
ZZAAMMOORRAA  MMEERREECCEE  UUNN  CCEENNTTRROO  DDEE  AARRTTEE  

CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEOO  CCOONN  LLAA  OOBBRRAA  DDEE  BBAALLTTAASSAARR  LLOOBBOO..  

ZZaammoorraa1100  aappuueessttaa  ppoorr  uunn  pprrooyyeeccttoo  rreeaalliissttaa,,  qquuee  ppeerrmmiittaa  eexxppoonneerr  

ttooddaa  llaa  oobbrraa  ddee  BBaallttaassaarr  LLoobboo  lloo  aanntteess  ppoossiibbllee,,  yy  ssiinn  rreennuunncciiaarr  eenn  eell  

ffuuttuurroo  aa  uunn  CCeennttrroo  ddee  AArrttee  CCoonntteemmppoorráánneeoo  qquuee  rreeccoojjaa  llaa  oobbrraa  ddee  

ttooddooss  llooss  aarrttiissttaass  zzaammoorraannooss  ccoonntteemmppoorráánneeooss..  

LLaa  oobbrraa  ddeell  eessccuullttoorr  zzaammoorraannoo  BBaallttaassaarr  LLoobboo  lllleevvaa  mmááss  ddee  2200  aaññooss  eessppeerraannddoo  

ddiissppoonneerr  ddee  uunn  lluuggaarr  eexxppoossiittiivvoo  aaccoorrddee  aa  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  aarrttiissttaa,,  qquuee  ppeerrmmiittaa  aa  llooss  

zzaammoorraannooss  yy  ttuurriissttaass  ddiissffrruuttaarr  ddee  ssuuss  eessccuullttuurraass,,  yy  qquuee  ppoonnggaa  aa  ZZaammoorraa  eenn  eell    mmaappaa  

nnaacciioonnaall  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  mmuusseeooss  ddee  aarrttee  ccoonntteemmppoorráánneeooss..  

ZZaammoorraa1100  pprreesseennttóó  eell  ppaassaaddoo  mmeess  ddee  jjuunniioo  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa  uunn  pprrooyyeeccttoo  

ccoommoo  pprrooppuueessttaa  ppaarraa  llaa  eexxppoossiicciióónn  ddee  llaa  oobbrraa  ddee  BBaallttaassaarr  LLoobboo  ddee  ffoorrmmaa  ccoommppaarrttiiddaa  

eennttrree  llooss  eessppaacciiooss  cceeddiiddooss  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo  CCoonnssuullttiivvoo  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn,,  eell  

AAyyuunnttaammiieennttoo    VViieejjoo,,  yy  eell  eejjee  ccuullttuurraall  qquuee  ssee  ccrreeaarrííaa  eennttrree  aammbbooss  eeddiiffiicciiooss..  

EEssttaa  ssoolluucciióónn  ppeerrmmiittiirrííaa  ddaarr  mmaayyoorr  vviissiibbiilliiddaadd  aa  llaa  oobbrraa  ddee  BBaallttaassaarr  LLoobboo,,  

iinnccoorrppoorraannddoo  oobbrraass  qquuee  aaccttuuaallmmeennttee  nnoo  eessttáánn  ddiissppoonniibblleess  aall  ppúúbblliiccoo,,  aabbrriirr  aa  ZZaammoorraa  

eell  EEddiiffiicciioo  ddeell  CCoonnsseejjoo  CCoonnssuullttiivvoo  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn,,  --ppaarraa  lloo  qquuee  ssee  ccoonnttaabbaa  ccoonn  llaa  

iimmpplliiccaacciióónn  yy  aappooyyoo  aall  pprrooyyeeccttoo  ddee  eessttaa  IInnssttiittuucciióónn--,,  yy  ddiinnaammiizzaarr  eell  ccaassccoo  aannttiigguuoo  ccoonn  

uunnaa  ooffeerrttaa  ccuullttuurraall  ddee  aarrttiissttaass  zzaammoorraannooss  ddee  ggrraann  nniivveell..  

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa  hhaa  rreeccoonnoocciiddoo  qquuee  eell  pprrooyyeeccttoo  yy  llaa  iiddeeaa  pprreesseennttaaddaa  ppoorr  

ZZaammoorraa1100  ssoonn  vviiaabblleess,,  ddeecciiddiieennddoo  nnoo  oobbssttaannttee  nnoo  lllleevvaarrllaa  aa  ccaabboo,,  yy  rreeaalliizzaarr  

úúnniiccaammeennttee  llaa  eexxppoossiicciióónn  ddee  llaa  oobbrraa  ddee  BBaallttaassaarr  LLoobboo  eenn  eell  eeddiiffiicciioo  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  

VViieejjoo,,  uunnaa  vveezz  ttrraassllaaddaaddaa  llaa  PPoolliiccííaa  MMuunniicciippaall  aa  ssuu  nnuueevvaa  uubbiiccaacciióónn..  

ZZaammoorraa1100  nnoo  ccoommppaarrttee  llaa  ddeecciissiióónn  ttoommaaddaa  ppoorr  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo,,  ddeecciissiióónn  qquuee  iimmppiiddee  

llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  uunn  pprrooyyeeccttoo  mmááss  ccoommpplleettoo  yy  aammbbiicciioossoo,,  ccoonnssiiddeerráánnddoolloo  uunn  eerrrroorr  ddee  

ppllaanniiffiiccaacciióónn  yy  eessttrraatteeggiiaa  eenn  mmaatteerriiaa  ccuullttuurraall  yy  ttuurrííssttiiccaa  ppaarraa  llaa  cciiuuddaadd..  

  

ZZaammoorraa,,    2266  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001188  

  

FFddoo..  FFrraanncciissccoo  PPrriieettoo  TToorraannzzoo  

AAssoocciiaacciióónn  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  ZZaammoorraa1100  

GGeerreennttee 

  


