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El cantant Sergio Dalma va omplir de gom a gom La Llotja en un concert per celebrar els seus 25 anys de trajectòria musical. © Defoto

Cinquè aniversari de La Llotja

•Atrau unes 450.000 persones en actes culturals i congressuals
La Llotja de Lleida va complir el 21 de gener cinc anys
des de la seva posada en
funcionament, l’any 2010.
Des d’aleshores, 444.787
persones d’arreu han assistit
a representacions culturals
i esdeveniments empresarials i congressuals. Si s’hi
sumen les visites fetes pels
ciutadans en les jornades de
portes obertes i l’ús de caire
social al llarg d’aquests cinc
anys, la xifra arriba a prop de
550.000 visitants.
L’equipament ha generat
un impacte econòmic total
per a la ciutat d’uns 30 milions d’euros, a raó d’uns 7,5
milions d’euros a l’any. Al
llarg d’aquests cinc anys, La
Llotja ha acollit 730 esdeveniments empresarials i congressuals (congressos, jornades tècniques i altres actes),
que han comptat amb una
assistència de 137.011 professionals, amb una mitjana
d’assistents per cada acte de
gairebé 200 persones.

La Llotja va acollir el primer Fòrum Agroalimentari Lleida-Àsia. © H. S.

L’equipament
genera un impacte
econòmic de 30
milions d’euros
La Llotja ha aplegat
292.742 assistents en el conjunt dels diferents especta-

cles que s’hi han programat
(als programats des de la
Fundació La Llotja i als contractats per la concessió de
l’equipament). La programació cultural que dissenya
la Fundació La Llotja amb
l’Ajuntament de Lleida ha
atret 185.286 espectadors,
que han gaudit d’un ampli
ventall d’actuacions cultu-

rals en el període 2010-2014,
distribuïdes en 236 funcions i
amb una mitjana d’ocupació
del 80%. L’equipament, que
és el tercer de Catalunya,
després del Liceu i el Teatre
Nacional de Catalunya, i és
capaç d’acollir qualsevol espectacle de gran format, ha
ofert durant aquests anys
una extensa varietat de disciplines artístiques que van
des del teatre, els musicals
i l’òpera fins a la màgia, els
concerts i la dansa de tot tipus, amb la presència a Lleida d’artistes destacats en el
panorama nacional i internacional.
“La Llotja s’ha convertit en un gran catalitzador
d’activitat econòmica i congressual per al conjunt de les
Terres de Lleida, ja que acull
prop del 55% dels assistents
que participen en algun esdeveniment professional en
el conjunt d’equipaments de
la ciutat”, va destacar l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros. •••
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