
3 i 4 de desembre de 2022
La Farga (L’Hospitalet de Llobregat)



1 saló, 
3 experiències úniques
SAGA, saló del gaming, serà el punt de trobada del món del 
videojoc i del gaming. 

El públic gaudirà de tres experiències diferenciades:

• Espai competitiu, escenari on es podran veure en 
directe les competicions dels diferents equips de les 
lligues de Gamesports Electrònics.

• Espai LAN, on el públic entusiasta podrà passar fins a 
36 hores jugant.

• Espai firal, estands i expositors que oferiran les últimes 
novetats del món del videojoc al públic general.

S’hi trobaran comunitats de jugadors, empreses 
creadores, dissenyadors, programadors i institucions 
públiques.



Els 4 públics de SAGA:
1. Públic genèric: els jugadors casuals de videojocs, 
d’entre 16 i 35 anys.

2. Públic professional: empreses, dissenyadors, 
programadors i creadors de contingut del món del videojoc.

3. Públic entusiasta: les comunitats de jugadors, jugadors 
i streamers, fans dels videojocs.

4. Públic activista: persones que defensen la normalització 
de la llengua catalana en tots els àmbits, entre ells, el del 
videojoc.



A Barcelona, 
el cor dels videojocs
SAGA, saló del gaming, es farà a La Farga de l’Hospitalet 
el cap de setmana del 3 i 4 de desembre de 2022.

Catalunya concentra el 50 % de la facturació del sector del 
videojoc de tot l’Estat espanyol.

L’àrea metropolitana de Barcelona està orfe de grans 
esdeveniments del videojoc des que NiceOne va deixar 
de fer-se el 2019.

SAGA, saló del gaming, arriba per agafar el relleu.



Una programació 
dinàmica i atractiva

SAGA, saló del gaming, serà un cap de setmana de joc i diversió, ple 
d’experiències en directe.

La LAN Party estarà operativa les 36 hores que durarà l’esdeveniment 
(incloent la nit). A més, l’espai firal tindrà un sistema de recompenses 
propi i interactiu per al públic general.

Els moments més importants de l’esdeveniment inclouen:
1. La competició de clubs del videojoc League of Legends
2. L’entrega dels Premis SAGA als millors videojocs en català
3. La presentació de nous productes relacionats amb el gaming



5.000 persones 
en 2 dies






