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El Centre d’Activitats
La Farga tanca el
2003 amb un 24%
més de facturació
La Farga SA, empresa municipal que gestiona el centre
d’activitats de L’Hospitalet i
els mitjans de comunicació
de la ciutat, ha enregistrat un
increment de l’11% en els ingressos corresponents a l’exercici del 2003 i un benefici
operatiu d’explotació aproximat als 600.000 euros.
L’equipament, que gracies a
l’experiència adquirida ha sabut
rendibilitzar la polivalència de les
seves instal·lacions, ha facturat
més de 1.5 milions d’euros, un
24.05% més que el 2002.
Al llarg de 2003, La Farga va
acollir 134 esdeveniments, una
xifra que si bé és lleugerament
inferior a l’any 2002, ha estat més
rentable no només en facturació
sinó també en volum global de
públic visitant, que ha arribat a
356.000 persones.
D’entre les activitats realitza-
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des, 48 han estat actes multitudinaris, 7 fires i 79 congressos, jornades i diferents actes. La major
part de les activitats, un total de
93 han estat promogudes pel sector privat i la resta per institucions
i entitats sense ànim de lucre.
La fira més rellevant pel que
fa al volum de facturació ha estat
Exposólidos, seguida d’Ele España 2003; del Festival del Cinema
Eròtic de Barcelona; de la fira immobiliària La Casa; del Saló del
Manga i de Nos Casamos.
Pel que fa als esdeveniments
multitudinaris, la majoria han estat de caire sociocultural, com el
lliurament dels Premis Ciutat de
L’Hospitalet; el Dia d’Andalusia,
els concerts de Festes de Primavera o els Premis del Consorci
Sanitari Integral.
Els congressos professionals,
reunions empresarials, jornades
tècniques, exàmens d’anglès del
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Els 134 esdeveniments organitzats van
atraure més de 350.000 visitants

Exposólidos ha estat la fira celebrada a La Farga amb més volum de facturació

Els dies 29 i 30 de març, La Farga ha acollit el Congrés de
Professionals i Entitats de Gerontologia i Geriatria de Catalunya i el saló Expo Gran, una fira que té com a objectiu
presentar serveis, productes
i tecnologies als professionals que treballen en el sector a Catalunya perquè la gent gran pugui millorar les seves activitats. El congrés el van inaugurar la consellera de
Benestar i Família de la Generalitat, Anna Simó, i el regidor
de l’Àrea de Benestar i Família, José Vicente Muñoz.

L’apunt

British Council o rodatges d’espots
publicitaris, completen un calendari que s’arrodonit amb mítings
polítics. Segons Clemente Murillo, president del Consell d’Administració, “hem d’estar plenament
satisfets per la trajectòria de La
Farga, una empresa que en només set anys ha aconseguit liderar l’oferta de l’àrea metropolitana en equipaments polivalents
de metratge mitjà”. # REDACCIÓ

