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Vehicles, jocs de video i còmics ocuparan el recinte entre el 23 d’octubre i el 12 de novembre

La Farga programa tres salons
punters en les pròximes setmanes
Barcelona Videojoc 2000, el Saló
del Manga i Firamotor són les tres fires
que instal·laran els
seus estands al
Centre d’Activitats
de La Farga durant els mesos
d’octubre i novembre.
Dos d’aquests salons, Firamotor i el Manga, són vells coneguts
dels aficionats de L’Hospitalet i de
la comarca. L’increment successiu
de visitants és el millor testimoni de
la seva implantació. Firamotor passarà dels 18 concessionaris en l’edició de l’any passat als 22 previstos per enguany, mentre que el Saló del Manga també augmenta la
seva oferta i les seves activitats.
Per la seva banda, Barcelona
Videojoc 2000 no només serà la
primera vegada que visiti La Farga
sinó que es convertirà en el saló
més gran d’aquestes característiques a Europa. 50 expositors nacionals i internacionals ho posaran
de manifest.
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L’ampli recinte de La Farga demostra la seva versatilitat amb els salons que s’instal·laran en els pròxims mesos

Del 3 al 5 de novembre

26-29 d’octubre
9, 10, 11 i 12 de novembre

Celebració del
primer certamen
de videojocs
d’Europa

Ficomic porta a La Farga la sisena edició del Manga, el famós còmic japonès, on es presentaran les
últimes novetats en publicacions i
material per col·leccionistes a més
de tallers, projeccions, conferències i exposicions. La sala de projeccions funcionarà en horari de
matí i tarda i es podran veure pel·lícules com Harmagedon, Utena,
Shin Chan, Detective Conan o Guerreros del Viento.
També es muntarà un taller de
dibuix organitzat per l’escola de
còmic Joso. En aquest espai els visitants rebran un breu curs dels
elements del dibuix i la narració en

general i del manga en particular.
Després de la classe teòrica podran posar en pràctica el que han
après en un espai habilitat pel dibuix.
Es disposarà d’una biblioteca
on consultar publicacions sobre
aquests tipus de còmic i s’organitzaran concursos de disfresses i
karaoke, amb una selecció de cançons de pel·lícules d’anime com
Mazinger Z o Marmalade Boy.
Els organitzadors esperen superar els 30.000 visitants d’edicions anteriors. El preu de l’entrada serà de 500 pessetes, 300 per
a grups escolars.
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El Saló del Manga portarà
les novetats del mercat

Imatge de l’última edició de Firamotor

Firamotor: els cotxes
nous i de segona mà
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Del 9 al 12 de novembre La Farga acollirà una nova edició de
Firamotor. Aquest certamen
del vehicle nou i de segona mà
aplegarà en els 8.000 metres
quadrats del recinte firal un total de 22 concessionaris de les
primeres marques del sector
establerts a L’Hospitalet.
La fira és organitzada per
la Xarxa de Concessionaris
Oficials d’Automòbils de la ciutat i és la més antiga de les que
tenen com a escenari La Farga. Amb més d’una dècada
d’antiguitat, el saló s’ha consolidat com una de les millors

El Saló del Manga és un dels més concorreguts

ocasions per adquirir un cotxe.
Els organitzadors destaquen
els bons resultats econòmics
obtinguts fins ara amb un nivell de vendes molt equilibrat
entre els cotxes nous i els turismes usats. Els compradors trobaran un ampli ventall d’ofertes i de cotxes en exposició,
més de 250 vehicles.
Les marques presents a Firamotor garanteixen la revisió
dels vehicles tant en cotxes
nous com en els de segona
mà. L’entrada per al públic a
aquest mercat de l’automòbil
és gratuïta.

Barcelona Videojoc 2000 ocuparà
una superfície de 9.000 m2 i acollirà la presentació de les últimes novetats en videojocs en un saló dirigit a professionals i usuaris del
sector. Organitzat per Profei, la fira
aplegarà 50 expositors nacionals i
internacionals en el saló que es
considera més gran d’aquestes
característiques que té lloc a Europa. S’espera que durant el quatre dies de durada passin pel recinte de La Farga al voltant de
50.000 persones.
Com a plataforma de divulgació i llançament d’equips, accessoris i jocs, la fira serà dirigida tant
a professionals com a usuaris i es
combinaran l’exposició de novetats amb la celebració de jornades
tècniques, presentacions i activitats paral·leles.
Al saló s’exposaran els últims
productes comercialitzats o a punt
de sortir al mercat, tant en plataformes de joc i perifèrics com software de programació, videojocs
per PC, consoles i mòbils.
Durant els quatre dies del certamen funcionarà una borsa de treball per facilitar la recerca i selecció de personal per a les empreses relacionades amb el sector
multimèdia, participin o no al saló.

