BRICKÀNIA,
FESTIVAL DE LEGO DE MONTBLANC
8 i 9 de juny de 2019

DOSSIER DE PREMSA
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Presentació
Brickània, el Festival de Lego de Montblanc celebrarà la cinquena edició
els dies 8 i 9 de juny de 2019.
Aquest esdeveniment va néixer el 2015 amb l'objectiu de ser un element
d'atracció turística a Montblanc just a les portes de l'estiu. S'integra en el
calendari d'activitats que continuarà amb Terrània els dies 27, 28 i 29 de
setembre, Clickània els dies 12, 13, 19 i 20 d'octubre, i #Safrània365, una
programació de petits esdeveniments al voltant de la gastronomia i els
productes de proximitat que s'està celebrant de l'abril al desembre.
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El perquè de Brickània

El 2003 es va celebrar la primera edició de Terrània. Un dels objectius era
mitigar els efectes de l'estacionalitat turística. Situant-la a finals de setembre
es buscava allargar els beneficis de la campanya turística d'estiu.
Un cop consolidat el festival internacional de ceràmica van néixer Clickània i
la Fira de Sant Martí (posteriorment denominada Safrània). Altra vegada es
buscava activar l'economia local a través de l'activitat turística. D'aquesta
manera s'inicià un cicle d'esdeveniments de tardor que ha complert amb
escreix l'objectiu de trencar l'estacionalitat els mesos de setembre, octubre i
novembre a través de quatre caps de setmana d'intensa activitat.
L'èxit del cicle de tardor, sumat a un esdeveniment de primer ordre com és
la Setmana Medieval, va fer que l'Ajuntament de Montblanc es plantegés
organitzar un altre esdeveniment i que l'objectiu seguís sent trencar
l'estacionalitat de l'activitat turística.
L'aposta pel món de Lego es deu al fet que en els darrers anys ha
augmentat molt el nombre d'aficionats a aquesta joguina (grans i petits).
Que sigui al juny té sentit pel fet que acostuma a ser un dels moments de
l'any amb menor activitat turística al municipi.
Des del punt de vista de l'organització, l'estructura del festival no s'allunya
gaire de la forma d'organitzar Clickània, per la qual cosa l'Oficina de Turisme
aprofita l'experiència acumulada.
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El nom de Brickània

Un cop es decidí tirar endavant el projecte d'un nou esdeveniment al voltant
del món de Lego, calia trobar un nom. I el procés no era gens fàcil.
Es partia de la impossibilitat d'utilitzar el nom comercial Lego, tal com ja
passa en el cas de Playmobil. En canvi, sí que es podia fer servir festival de
Lego de Montblanc, però abans calia trobar una marca. Així que el cas de
Clickània servia com a model.
El procés és molt natural. Clickània va utilitzar el nom comú de la joguina.
Click és un concepte que ràpidament s'associa als ninotets que fabrica
Playmobil i se li va afegir el sufix ània pel fet que en aquell moment el
festival internacional de ceràmica de Montblanc ja havia consolidat el seu
nom: Terrània.
Així doncs, davant el nou esdeveniment dedicat a Lego calia trobar com es
denominen les peces. A nivell internacional està acceptat brick (maó o totxo
en anglès). Per tant, afegint el sufix que ja està consolidat a les altres dues
fires, el resultant és Brickània, festival de Lego de Montblanc.
Posar Brickània al festival, relaciona el concepte pel qual els col·leccionistes
coneixen les peces brick amb el sufix ània que es pretén sigui associat als
esdeveniments d'atractiu turístic organitzats per l'Ajuntament de Montblanc.
De cara a la projecció exterior, el fet d'haver consolidat Terrània i Clickània i
de posar el nom de Safrània a la Fira de Sant Martí, sens dubte és un reforç.
Amb el temps s'esperava que el concepte “les ànies de Montblanc” es
relacionés amb esdeveniments de qualitat.
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Els organitzadors i els col·laboradors

Com en el cas dels tres esdeveniments de tardor, l'organització recau en
l'Ajuntament de Montblanc concretament en l'Àrea de Turisme. S'ha
comptat amb l'assessorament d'aficionats i col·leccionistes de Lego.
En el cas dels tallers i de les demostracions es té el suport de Dynamind
que s'encarrega de coordinar activitats pedagògiques vinculades a línia de
robòtica de Lego.
En l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments, l'Ajuntament de Montblanc
interactua amb la societat civil de la vila. En aquesta edició es torna a
comptar amb la col·laboració dels Guies de Montblanc i la Unió de
Botiguers i Comerciants de Montblanc.
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A qui està adreçat el festival

Brickània està adreçat als aficionats i col·leccionistes de bricks de Lego, és
obvi. Tanmateix, el públic menys especialitzat però curiós té l'oportunitat de
descobrir un món apassionant que va més enllà de la simple joguina. De fet,
el programa del festival està adreçat a famílies que volen gaudir d'una
estona de diversió realitzant activitats junts.
El festival vol atraure visitants arribats d'arreu de Catalunya. Això sense
oblidar el públic més proper, de Montblanc i de la comarca, que disposarà
d'un punt d'entreteniment on passar unes hores d'esbarjo.
Es pot gaudir d'una exposició original, adquirir peces de Lego i deixar-se
sorprendre per les exhibicions, demostracions, tallers i xerrades sobre les
moltes aplicacions de les peces de Lego. A més, els concursos permeten
passejar per la vila de Montblanc, fer els propis muntatges amb Lego i deixar
anar la imaginació. Aquesta suma d'experiències és el que diferencia un
festival d'un mercat, una fira o una exposició. Un segell que identifica les
ànies de Montblanc.
Brickània, com la resta d'esdeveniments que organitza l'Àrea de Turisme de
l'Ajuntament de Montblanc, té vocació territorial i va néixer amb la voluntat
de convertir-se en un referent per al Camp de Tarragona, les Terres de
l'Ebre, la plana de Lleida, la Catalunya Central, el Penedès i l'àrea
metropolitana de Barcelona.
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El cartell de Brickània 2019

El cartell és obra de l'estudi de disseny montblanquí Crea2 i està inspirat en
la col·lecció de superherois de Lego. És un esclat de color amb quatre figures
de superherois muntades amb bricks.
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L'estructura de Brickània 2019

L'experiència de l'equip professional de l'Oficina de Turisme de Montblanc
en l'organització d'esdeveniments va fer que Brickània no partís de zero en
el moment d'iniciar el seu trajecte. També es disposa d'un espai que s'ha
confirmat any rere any com a adequat per celebrar-hi esdeveniments:
l'antiga església de Sant Francesc.
Tot plegat ha fet que l'estructura del festival s'hagi definit en tres eixos
bàsics similars a la resta d'esdeveniments.

Exposició
La nau central de l'antiga església i una sala del claustre acull l'exposició
central amb diorames fets amb peces de Lego.

Espai de venda
Hi haurà tres botigues especialitzades en productes Lego que estaran
situades a la nau central de l'antiga església.

Activitats paral·leles
El festival inclou demostracions, exhibicions i tallers de robòtica, dos
concursos, la possibilitat de jugar amb jocs que s'han fet a partir dels bricks
de Lego i sortejos entre els visitants.

Tot seguit us ho detallem.
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Descripció de les activitats

Les activitats paral·leles són les que donen valor afegit als festivals. Aquestes
són les propostes de Brickània per acostar el món Lego al gran públic.

Exposició
L'exposició de diorames tindrà lloc en dos espais:
 A la nau central de l'església de Sant Francesc: 8 diorames de
2mx2,40m i 2 diorames de 4mx2,40m
 A la sala Sant Jordi del claustre de Sant Francesc: 3 diorames de
2mx2,40m
Els temes dels tretze conjunts són variats i s'inspiren en temes ben variats.
Una de les principals característiques és que es realitzen íntegrament amb
bricks de Lego.
Els tres diorames de la sala Sant Jordi del claustre de Sant Francesc. Són:
 Tatooine (de la col·lecció d'Star Wars)
 Temps de castells
 Caçadors de monstres i vampirs
A la nau central de Sant Francesc els temes són:
 Campament d'estiu a Heartlake (de la col·lecció Friends)
 Circuit de Fórmula 1
 Gran plaça Brick
 La ciutat i els trens
 Marvel Súper Herois
 Marvel Triskelion
 Parc d'atraccions
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 Pirates!!
 Polígon industrial
 Star Wars Cinema
Espai de venda
En aquesta edició hi prenen part tres botigues que ocuparan el lateral de
ponent de la nau central de l'antiga església de Sant Francesc, aprofitant les
capelles.
Són les següents:
Clicks&Bricks (Montblanc) info@clicksandbricks.es / www.clicksandbricks.es
Joglars (Montblanc) joglars.montblanc@hotmail.com
ToySSpain (Terrassa) info@toysspain.com / www.toysspain.com
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Tallers, demostracions i exhibicions de robòtica a Sant Francesc
Durant els dos dies del festival, l'empresa Dynamind coordinarà diverses
activitats per descobrir les aplicacions de les peces de Lego que s'aniran
repetint al llarg del cap de setmana.
Tindran lloc a la sala de les Corts Catalanes i a la sala polivalent del claustre
de Sant Francesc.

Dynamind Robotic Competition
(Sala de les Corts – claustre de Sant Francesc, recinte del festival)

Aquesta activitat es va estrenar amb èxit l'any passat i es repeteix enguany
els dos dies de festival de 10h a 13h. És una competició demostrativa a
càrrec dels alumnes que realitzen l'activitat extraescolar de robòtica LEGO
Mindstorm en diferents centres educatius del Camp de Tarragona.

Tallers de Robòtica
(Sala de les Corts – claustre de Sant Francesc, recinte del festival)

Aquests tallers s'estrenen enguany. Tenen una durada de 25 minuts i es
realitzen en torns de 12 participants.
Al punt d'informació de Brickània es faran les inscripcions i la venda de
tiquets a 1€ per activitat. Els tallers es faran simultàniament adreçats a tres
segments d'edat:
Tangram (de 3 a 6 anys)
Us animeu a construir?
Activitat de construcció passant d'un pla de dues dimensions a tres.
Learn to learn (de 6 a 9 anys)

11

Voleu fer volar la vostra imaginació per resoldre un problema?
En petits grups de treball els nens i nenes han de resoldre un problema a
través d'una història.
Lego Wedo (de 7 a 12 anys)
Us voleu divertir construint?
En grups reduïts, s'experimenta física i matemàtiques de manera amena i es
practica mitjançant la construcció i la programació.

(Sala polivalent – claustre de Sant Francesc, recinte del festival)

Lego Family (adults i infants de 6 a 12 anys)
Voleu experimentar en família?
Aquest taller també s'estrena enguany. Té una durada de 25 minuts i es
realitza en torns de 4 famílies.
Tots junts (grans i petits) han de construir un projecte amb Lego WeDo i
executar la programació d'un robot.

Exhibició d'un circuit Lego GBC
(Antic hospital de Santa Magdalena, raval de Santa Anna, 14-16)

Circuit de mòduls fets amb Lego la finalitat del qual és transportar boles des
d'un mòdul al següent generant una cadena contínua de transport de boles.
Anirà a càrrec d'Álvaro Arnedillo, un col·leccionista de Navarra.
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Exposició i creació de mosaics amb Lego
(Antic hospital de Santa Magdalena, raval de Santa Anna, 14-16)

Un any més Brickània comptarà amb una exposició de mosaics fets
íntegrament amb bricks de Lego realitzats per InspiringBricks. L’exposició
s’ubicarà a l’antic hospital de Santa Magdalena i es podrà visitar els dos dies
d'11h30 a 13h30 i de 16h a 18h.
S'estrena la ubicació per afavorir la realització d'un mosaic de superherois fet
amb bricks. Es tracta d'una activitat adreçada a infants de 6 a 12 anys i és
gratuïta.

Concurs de creativitat amb bricks
Com cada any, per als més petits tindrà lloc un concurs que consisteix a fer
una construcció amb bricks a partir de material de Lego Clàssic de 520
peces. Enguany es trasllada la ubicació i es farà a l'antic hospital de Santa
Magdalena.
El preu d'inscripció és de 2,00€. Les inscripcions es faran a la taula
d’informació del Festival. Les bases del concurs de diorames les trobareu a
www.brickania.cat
Es farà cada dia a les 11,30h (per la categoria Merlet, entre 7 i 9 anys) i a
les 16,30h (per la categoria Torre, entre 10 i 12 anys), i els participants
disposaran de 45 minuts per fer les seves creacions. El lliurament de premis
serà ambdós dies a les 13h i a les 18h respectivament.
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Àrea de jocs
Al pati central del claustre de Sant Francesc hi haurà una àrea adaptada per
a que el més petits puguin jugar amb els bricks de Lego, infables i jocs
diversos, amb la participació del Càmping Serra de Prades, de Vilanova de
Prades. Pujar als inflables té el cost d’1,00€ destinat a AFANOC, l’associació
de nens amb càncer de Catalunya.

Joc de pistes
Una altra de les moltes novetats de l'edició d'enguany és l'estrena d'un joc
de pistes. Caldrà localitzar unes lletres i uns personatges que s'han amagat
en nou espais de Montblanc. Un cop trobades es formarà una paraula que cal
descobrir i encertar per tal de participar en el sorteig de productes Lego.

Sorteig de productes de Lego i de Montblanc Medieval
Durant els dos dies del festival hi haurà un sorteig de productes de Lego
entre tots els visitants. Es farà un quart d'hora abans del tancament.
També hi haurà el sorteig de productes de marxandatge de Montblanc
Medieval fets a partir de les banderoles reciclades de Brickània 2017.
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La programació de Brickània 2019

Dissabte 8 i Diumenge 9

10.00 Obertura dels espais d'exposició i venda a l'antic convent de Sant Francesc
10.00 - 13.00 Dynamind Robotic Competition 2019
11.00 Obertura de l’espai de l'antic hospital de Santa Magdalena
11.30 – 13.30 Activitat de creació d’un mosaic de Superherois
11.30 - 12.15 Concurs de creativitat amb bricks Merlet – de 7 a 9 anys
13.30 Lliurament de premis concurs de creativitat amb bricks Merlet - de 7 a 9 anys
14.00 Tancament de l’espai de l'antic hospital de Santa Magdalena
15.30 – 18.30 Tallers de robòtica per a infants i famílies: Tangram, Learn to Learn,
Lego Wedo i Lego Family
16.00 Obertura de l’espai de l'antic hospital de Santa Magdalena
16.00 – 18.00 Activitat de creació d’un mosaic de Superherois
16.30 - 17.15 Concurs de creativitat amb bricks Torre – de 10 a 12 anys
18.00 Lliurament de premis concurs de creativitat amb bricks Torre - de 10 a 12 anys
18.30 Tancament de l’espai de l'antic hospital de Santa Magdalena
18.45 Sorteig de productes LEGO
19.00 Tancament dels espais d'exposició i venda a l'antic convent de Sant Francesc
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Horaris i preus de Brickània 2019

Horari: exposició i venda

Dissabte 8 i Diumenge 9 de juny: de 10h del matí a 7h del vespre
(venda d'entrades cada dia fins 30' abans del tancament)

Preu de l'entrada

Entrada d'un dia
Nens fins a 6 anys: gratuït
Infants entre 7 i 13 anys: 2,00€
Majors de 14 anys: 3,00€

Entrada de dos 2 dies
Nens fins a 6 anys: gratuït
Infants entre 7 i 13 anys: 3,00€
Majors de 14 anys: 4,00€

Les entrades es podran adquirir anticipadament a partir del 21 de maig a
l'Oficina de Turisme de Montblanc.
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Destacats de Brickània 2019
La cinquena edició del festival presenta diverses activitats destacades que
pretenen millorar l'experiència dels visitants i que l'estada a Montblanc els
resulti el més satisfactòria possible.
Algunes ja han estat explicades anteriorment, tot seguit en fem un repàs.

Dynamind Robotic Competition 2019
Continua l’activitat activitat gratuïta estrenada l’any passat i que tindrà lloc
novament a la Sala de les Corts Catalanes del claustre de Sant Francesc.
Consisteix en les demostracions d'alumnes de diversos centres escolars del
Camp de Tarragona que realitzen l'activitat extraescolars de robòtica LEGO
Mindstorm.

Exhibició d'un circuit Lego GBC
Per primera vegada es podrà veure un circuit de mòduls fets amb Lego la
finalitat del qual és transportar boles des d'un mòdul al següent generant
una cadena contínua de transport de boles.
Anirà a càrrec d'Álvaro Arnedillo, un col·leccionista de Navarra.

Exposició i creació de mosaics amb Lego
Un any més Brickània comptarà amb una exposició de mosaics fets
íntegrament amb bricks de Lego realitzats per InspiringBricks. L’exposició
s’ubicarà per primera vegada, a l’antic hospital de Santa Magdalena i es
podrà visitar els dos dies d'11h30 a 13h30 i de 16h a 18h.
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S'estrena la ubicació per afavorir la realització d'un mosaic de superherois fet
amb bricks. Es tracta d'una activitat adreçada a infants de 6 a 12 anys i és
gratuïta.

Marxandatge de Brickània
L'Oficina de Turisme de Montblanc posa a la venda el marxandatge realitzat
amb les banderoles reciclades que serviren l'any 2017 per anunciar els
esdeveniments turístics de la vila.
Al punt de venda d'entrades també es podran adquirir aquests elements, en
concret, els que foren realitzats amb les banderoles de Brickània 2017.

Presència de les darreres novetats de Lego
Les botigues participants disposaran d'un ampli ventall de producte Lego.
Els aficionats podran trobar-hi les darreres novetats de les sèries Star Wars i
Architecture.
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Altres aspectes de Brickània 2019

Aparcament de cotxets
Com en tots els esdeveniments adreçats al públic familiar, el festival
disposarà d'un espai d'aparcament de cotxets. Serà gratuït i permetrà que
els pares estiguin més còmodes, així no cal portar els nens i nenes al coll i el
cotxet buit no suposa un impediment per a bellugar-se amb facilitat.
Els pares que ho desitgin podran deixar el cotxet en aquest espai.

Taquilla de venda d'entrades i venda anticipada d'entrades
Amb la voluntat d'evitar cues i incomoditats des del dia 21 de maig es poden
adquirir les entrades de forma anticipada a l'Oficina de Turisme de
Montblanc.
Durant el festival la venda es farà a la taquilla que s'estrena a la plaça de
Sant Francesc.

#Brickània2019
Amb aquesta etiqueta es donarà a conèixer el festival a les xarxes socials
amb les que treballa l'Oficina de Turisme de Montblanc: Facebook, Instagram
i Twitter.
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El recinte del festival

Brickània, com la resta d'esdeveniments que organitza l'Oficina de Turisme
de Montblanc, tindrà lloc a l’antiga església de Sant Francesc i el
claustre annex. Un marc idoni per aquest tipus d’activitats, on s'hi han
realitzat quinze edicions de Terrània i deu de Clickània i de la Fira de Sant
Martí (Safrània). L'experiència acumulada en 38 festivals avala l'idoneïtat de
l'espai.
Aquest monument data del pas del s.XIII al s.XIV. Construït fora del recinte
emmurallat es componia de l’església, el claustre i les dependències dels
monjos franciscans. Fou un centre cultural de primer ordre on s’impartien
classes de filosofia i on s’hi allotjaren importants personatges. Durant el
segle XIX amb l’exclaustració i la posterior desamortització l’edifici perdé la
seva importància i quedà totalment abandonat. Fou llavors quan foren
derruïts el claustre i les altres dependències. Únicament restà dempeus
l’església que, després de sofrir diversos saqueigs, perdé la seva funcionalitat
religiosa i passà a ser, entre altres usos, una fàbrica de vins i aiguardents.
No fou fins a finals del segle XX quan es procedí a la tan necessitada
rehabilitació. A la capella barroca adossada en el segle XVII hi hagué l’Oficina
Municipal de Turisme de 2000 a 2017. La nau central ha estat escenari
d'esdeveniments ben variats i des de 2014 s'utilitza el claustre reconstruït.

Com en les darreres edicions, l’Antic hospital de Santa Magdalena acollirà
gran part de les activitats paral·leles que es realitzaran durant Brickània: el
concurs de creativitat, l’exposició de mosaics i l’exhibició del circuit Lego
GBC.
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Informació i contactes

Per a qualsevol consulta relacionada amb l'organització del festival i d'atenció
a la premsa podeu posar-vos en contacte amb els tècnics de turisme de
l'Ajuntament de Montblanc:
Antonia González (responsable d'organització d'esdeveniments)
Natàlia Moruno (responsable de premsa)
Joaquim Queralt (cap de l'àrea)

Oficina Municipal de Turisme
Muralla de Santa Tecla, 54
43400 MONTBLANC
Tel. 977 86 17 33

www.montblancmedieval.cat
turisme@montblanc.cat

Montblanc, maig 2019
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