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Presentació
L'Ajuntament de Montblanc organitzador, a través de l'Àrea de Turisme, de
Clickània, el Festival de Clicks de Playmobil de Montblanc, presenta un dossier amb
informació útil sobre la dotzena edició de l'esdeveniment que s'ha convertit en el
segon moment de l'any amb major nombre de visitants a Montblanc, després de la
Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi.
En aquest document els professionals de la comunicació trobaran detalls d'interès
del festival. Tanmateix, els professionals de l'Oficina de Turisme de Montblanc estan
oberts a respondre qualsevol consulta que pugui sorgir.
En aquest dossier hi podeu trobar els següents apartats:
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I.- Clickània, un festival amb vocació familiar
Fa uns anys l'Ajuntament de Montblanc es va marcar la fita d'activar turísticament
els mesos de tardor. Terrània, el Festival Internacional de Ceràmica, estava
consolidat i generava prestigi, per la qual cosa a partir de la seva celebració es va
definir un calendari d'activitats que tinguessin capacitat d'atracció de visitants.
L'any 2008 s'inicià Clickània, el festival de Playmobil, un esdeveniment dedicat a
una joguina de la qual se'n feien exposicions, trobades de col·leccionistes i alguna
fira, però mai un festival a la zona sud de Catalunya. El fet de ser un festival és el
tret que diferencia Clickània.
Una combinació d'exposicions, punts de venda especialitzats, activitats paral·leles
molt variades, i la participació directa del públic amb concursos i tallers. I tot plegat
ocupant un ampli espai del recinte històric de Montblanc, cosa que fa que els
visitants passegin per carrers i places i gaudeixin d'una de les viles medievals més
ben conservades de Catalunya.
Des de 2014, el festival s'allarga dos caps de setmana per poder respondre millor a
les necessitats dels visitants, especialment per garantir la seva comoditat.
El festival deu el seu nom a la joguina protagonista de l'esdeveniment i a Terrània
origen del cicle d'esdeveniments de tardor.
Clickània està adreçat als aficionats i col·leccionistes de Clicks de Playmobil, però
també a curiosos. Atrau visitants arribats d'arreu de Catalunya i, a la vegada, la
gent de Montblanc i la comarca disposa d'un punt d'entreteniment i esbarjo on
passar unes hores. Està pensat per a aquells qui volen gaudir d'una exposició
original i curiosa i aquells qui desitgen adquirir peces singulars. I això, sense oblidar
els qui avancen les compres nadalenques.
Justifica una escapada a Montblanc, sigui durant unes hores o un cap de setmana
sencer. Clickània és un referent en un radi superior als 100 km: el 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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Al llarg de tot l'any Montblanc és visitat per un tipus de públic eminentment familiar.
Durant els dies de celebració dels festival aquesta característica resulta més
evident. Per això a Clickània es combinen activitats variades de forma que els
col·leccionistes adults hi trobin el seu espai i a la vegada els nens i nenes i les seves
famílies en puguin gaudir.
L’organització recau en l'Ajuntament de Montblanc, concretament en l'Àrea de
Turisme. Es compta amb la col·laboració de col·leccionistes i aficionats al món de
Playmobil. La seva experiència i coneixement ha estat clau en el desenvolupament
del festival.
A la vegada, l'Ajuntament de Montblanc implica la població local i des de sempre ha
tingut el suport dels Guies de Montblanc.
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II.- Breu història de Clickània
En onze edicions el festival de Playmobil s'ha consolidat plenament, és un referent
a Catalunya i cada any atrau milers de visitants que generen una intensa activitat a
Montblanc i a la resta de la Conca de Barberà.
La primera edició va arrencar amb una xifra de visitants extraordinària, per la qual
cosa el festival va adaptar estructura i continguts a la gran demanda que hi va
haver. A partir de la segona edició el nombre de visitants mai ha baixat de 12.000,
per la qual cosa l'any 2014 es va decidir ampliar la durada del festival i passar d'un
cap de setmana a dos. D'aquesta manera es va aconseguir més fluïdesa al recinte
firal i més comoditat per als visitants.
Les vendes per part de les botigues que participen en el festival sempre ha estat
òptim des del seu punt de vista i el volum global de negoci voreja els 50.000€.
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25000

15500
15000

15500
14000

13500
12000

10000

19550

19400

20000

13500

13500

12000

8000

5000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evolució del nombre de visitants a Clickània (2008-2018)
Font: Oficina de Turisme de Montblanc

5

CLICKÀNIA 2019 Dossier de premsa

El primer any, el festival només ocupava l'antiga església de Sant Francesc. La pluja
i les cues per entrar al recinte no van afectar el públic que van valorar molt
positivament el festival.
A partir de la segona edició es va comptar amb una carpa ubicada a la plaça de
Sant Francesc que donava amplitud a l'espai d'exposició, als estands de venda i al
concurs de diorames.
L'any 2014 es va estrenar l'espai del claustre de Sant Francesc que allibera la plaça
i fa que el públic es reparteixi millor pels diferents ambients del festival.

Clickània 2008

Clickània 2012

Clickània 2009

Clickània 2014
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III.- Clickània 2019

En aquest apartat us presentem el contingut del festival d'enguany: el cartell, els
horaris i els preus, l'exposició de diorames, les activitats paral·leles, i els concursos
i sortejos
El cartell
La imatge gràfica utilitzada se centra en
les il·lustracions de Xavier Iborra de l’any
2007 per a una exitosa camiseta de
l’associació Barjaula, i que es lliga amb
una de les novetats del festival: una
exposició dedicada al seguici popular de la
Festa Major de Montblanc.
Aquesta composició es pot veure també en
el

flyer

de

promoció,

el

tríptic

del

programa i les banderoles de promoció.
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Els horaris i els preus
La dotzena edició de Clickània tindrà quatre dies, una data que es va definir la
primera edició en ser el 12 d'octubre festiu i acabar aprofitant-lo.
Així doncs, tornarà a tenir una durada de dos caps de setmana i comprendrà els
dies 12, 13, 19 i 20 d'octubre de 2019.
L'horari d'obertura és de 10h a 20h dissabte i de 10h a 19h diumenge

Els preus de les entrades, com sempre, són populars.
Entrada 1 dia
Nens fins a 6 anys: gratuït
Infants entre 7 i 13 anys: 2€
Majors de 14 anys: 3€
Entrada 2 dies (cap de setmana)
Nens fins a 6 anys: gratuït
Infants entre 7 i 13 anys: 3€
Majors de 14 anys: 4€

La taquilla on es realitza la venda d’entrades està situada al centre de la plaça de
Sant Francesc orientada per minimitzar l’efecte de les cues.
També es fa venda anticipada d'entrades a l'Oficina Municipal de Turisme des de
principis de setembre.
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Exposicions de diorames
El públic tornarà a gaudir dels diorames temàtics que hauran construït els aficionats
al món de Playmobil. Hi haurà quatre espais del nucli històric de Montblanc a
visitar: l'antiga església i el claustre de Sant Francesc, l'antiga església de l'hospital
de Santa Magdalena, el Museu del Pessebre i el Centre d'Interpretació de l'Art
Rupestre.
Existeix un espai on aparcar els cotxets infantils, d’aquesta manera peres i mares
guanyen en comoditat i és més senzill desplaçar-se entre diorames, taules dels
tallers i estands de botigues.
A l'antiga església i claustre de Sant Francesc, exposició central de diorames
Com cada any a la nau central de l’antiga església i a les sales del claustre hi haurà
l'exposició central de diorames temàtics.
Els títols dels diorames són els següents: Astèrix i Obèlix contra Roma. Els homes
de les cavernes, Egipte terra de faraons, Ciutat abandonada, viatger del temps
aterra per resoldre casos estranys amb Sherlok Holmes, Halloween 2019, A
l’abordatge, Escena de frontera, Vila medieval, Sherlock Holmes a la caça de Jack
l’Esbudellador, L’oest de Playmobil al llarg del temps 1974-2019
A més hi haurà sis botigues que garanteixen al públic que puguin trobar novetats,
producte descatalogat, complements, gadgets,..
Clicks&Bricks i Joguines Joglars de Montblanc, Totclicks de Castelldefels, Clckparty
de Barcelona, Toysspain de Terrassa i Frikicollection Juguetes de Colección SL de
Madrid.
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Al CIAR, Centre d'interpretació de l'Art Rupestre, diorama inspirat en la prehistòria
També es podran contemplar les reproduccions de les pintures rupestres de les
Muntanyes de Prades.
Preu especial: 1€ presentant l'entrada a Clickània (menors de 14 anys gratuït)
L'horari serà el següent:
Dissabtes: de 10h a 14h i de 16h a 19h
Diumenges: de 10h a 14h

Al Museu del Pessebre, diorama d’un pessebre
A més de la reproducció de pessebres, es podrà contemplar un diorama d’un
pessebre elaborat amb clicks de Playmobil.
Preu especial: 1€ presentant l'entrada a Clickània (menors de 14 anys gratuït).
L'horari serà el següent:
Dissabtes i diumenges: d’11h a 14h i de 16h a 19h

Antic hospital de Santa Magdalena, exposició del XII Concurs de diorames
Durant dos caps de setmana els visitants podran gaudir de l'exposició dels
muntatges dels aficionats que participen a la dotzena edició del concurs de creació
de diorames.
L'horari serà el següent:
Dissabtes: de 12h a 14h i de 16h a 19h
Diumenges: de 12h a 13h30
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Els diorames hauran estat confeccionats els divendres 11 i 18. Entre les 18h i les
20h30 hi ha temps per crear els diorames que seran avaluats per un jurat.
Els diumenges 13 i 20 a les 13h30 es fa el repartiment de premis.
Les inscripcions es fan a l'Oficina de Turisme des del 12 de setembre.
Les bases estan disponibles a www.clickania.cat
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Les activitats paral·leles
El festival proposa activitats tant a l'espai firal com pels carrers i places de la vila,
de manera que el públic pot anar passejant i prenent part en tot allò que es va
trobant.

A la Sala de les Corts del claustre de Sant Francesc, exposició del seguici de
Montblanc inspirada en el món Playmobil
A partir de quinze diorames es proposa un passeig per les diferents actuacions que
el seguici popular de Montblanc realitza a la plaça Major en motiu de les Festes de
Sant Maties o la Festa Major entre altres.
Es tracta d'una de les novetats d’enguany i s'espera que atregui moltes mirades.
Es podrà visitar cada dia de festival. Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h i
diumenge de 10h a 14h i de 16h a 19h. L'accés és lliure i l'aforament limitat.

A la Sala polivalent del claustre de Sant Francesc, taller «Pinta i dona vida als
elements del seguici: l’Àliga i el Drac»
En aquest taller els infants podran pintar dibuixos de dos dels elements del seguici,
el Drac i l’Àliga i visualitzar contingut del seguici com a realitat augmentada.
Una experiència que va més enllà del simple dibuix.
Tan dissabte com diumenge entre les 11h i les 14h grups de fins a 15 infants
podran participar del taller que té una durada de 25 minuts. Té un cost de 2€ (de 7
a 13 anys) i de 3€ (a partir de 14 anys) i es poden adquirir els tiquets a la taula
d'informació.

A la Sala polivalent del claustre de Sant Francesc, taller «Construeix la Cucafera»
En aquest taller els infants podran construir la Cucafera mitjançant motlles de
paper o cartolina. Els més petits podran pintar, enganxar i decorar l’estructura
construïda de la Cucafera.
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Una combinació de diferents tècniques que de ben segur permetrà un bon resultat
de l’experiència.
Hi haurà diverses sessions cada dia. Dissabtes entre les 16h i les 19h i diumenges
de 15h30 a 18h30. Està adreçat a infants, té una durada d'uns quaranta minuts i es
farà en grups reduïts de 15. Té un cost de 2€ (entre 7 i 13 anys) i 3€ (a partir de
14 anys). Es poden adquirir els tiquets a la taula d'informació.

A la muralla, visita de les torres i el pas de ronda
Com es fa en motiu d’altres esdeveniments a la vila, les torres de la muralla i el pas
de ronda es podran visitar. En aquest cas a un preu especial d’1€ presentant
l'entrada a Clickània.
L’horari permetrà la visita al migdia: de 12h a 18h

A l'espai de Sant Francesc i als carrers i places de Montblanc, ambientació
Clickània atrau milers de visitants que es mouen pel centre històric de Montblanc
entre els diversos punts on es pot viure el món de Playmobil. L’organització ha
previst animació als carrers per fer més variada l’estada dels visitants.
- El dissabte 12 a partir de les 17h se celebrarà V Diada dels gegants i nanos
centenaris de Montblanc, la cercavila finalitzarà a la plaça de Sant Francesc.
- El dissabte 19 Projecte Júlia’s organitzarà un vermut solidari a les 12h del migdia
a la plaça de Sant Miquel amb la voluntat de recaptar fons per la investigació de la
malaltia Ataxia de Friedreich. Hi haurà la representació teatral El planeta a les
teves mans i música en directa amb el cantautor Joan Rovira.
- El diumenge 20 tindrà protagonisme també el folklore de Montblanc: a les 12h hi
haurà una cercavila amb la Mulasseta, l'Aligot i el drac petit acompanyats dels
grallers de les colles.
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5è Concurs d’Instagram

Per als seguidors de @montblanc_medieval a l'instagram, tots els qui
etiquetin les seves fotografies amb el hashtag #montblancmedieval i
#clickània2019 podran participar al Concurs d'Instagram de Clickània. Les
bases del concurs es poden consultar a www.clickania.cat

Els concursos i els sortejos
Des de la primera edició del festival es busca interactuar amb els visitants
mitjançant concursos i sortejos. Els premis, òbviament, són productes de Playmobil
i per segona vegada també se sortejaran lots de marxandatge dels productes de
Clickània.

Concurs del click amagat
Una activitat clàssica que es fa amb gran èxit de participació des de la primera
edició del festival. Catorze botigues del nucli històric de Montblanc creen diorames
als seus aparadors i hi amaguen uns clicks que cal trobar i que representen
personatges relacionats amb la Setmana Medieval de Montblanc.
L’organització reparteix una butlleta de participació amb la ubicació de les botigues
i les imatges de les figures que cal trobar.
Qui els troba tots i té la butlleta degudament complimentada pot guanyar un lot de
Playmobil en un sorteig que cada dia es fa poc abans de tancar.

Sortejos
Cada dia 15 minuts abans del tancament hi ha el sorteig de diversos lots de
Playmobil i de productes de marxandatge de Clickània entre els assistents.
Per entrar al sorteig només caldrà dipositar la butlleta de l'entrada a l'urna de la
taula d'informació.
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Novetats de 2019
El festival incorpora tres grans novetats en la programació i tot seguit us les
destaquem.
 Taller «Pinta i dona vida als elements del seguici»
Per primera vegada se celebrarà aquest taller per a que els més petits treballin la
creativitat pintant els dibuixos dels personatges favorits de Montblanc, el seguici
popular. L’activitat es combina amb la visualització del seguici amb realitat
augmentada.
 Taller «Construeix la Cucafera»
Durant els dos caps de setmana es podrà fer aquest nou taller dedicat a un dels
elemetns preferits del seguici: la Cucafera. Mitjançant motlles de paper i cartolina,
els infants podran construir, pintar i decorar l’estructura de la Cucafera.
 Exposició del seguici de montblanc inspirada en el món Playmobil
A partir de quinze diorames es proposa un passeig per les diferents actuacions que
el seguici popular de Montblanc realitza a la plaça Major en motiu de les Festes de
Sant Maties o la Festa Major entre altres.
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IV.- Informació i contactes
Qualsevol dubte relacionat amb el festival el miraran de resoldre els tècnics de
turisme de l’Ajuntament de Montblanc:
Antonia González agonzalez@montblanc.cat
Natàlia Moruno nmoruno@montblanc.cat
Joaquim Queralt jqueralt@montblanc.cat

Oficina Municipal de Turisme
Muralla de Santa Tecla, 54
43400 MONTBLANC
Tel. 977 86 17 33
turisme@montblanc.cat
www.clickania.cat
www.montblancmedieval.cat
/turmontblanc

@turmontblanc

@montblanc_medieval
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Dades sobre els Clicks de Playmobil
Inici dels clicks
Els Clicks van néixer d'una forma casual. L'empresa Geobra-Brandstätter, d'on
depèn Playmobil, produïa grans joguines de plàstic, bàsicament vehicles. Amb la
crisi del petroli dels anys setanta el plàstic va esdevenir massa car, i els
dissenyadors de l'empresa van haver de crear nous vehicles més petits i, amb ells,
figures per poder-hi jugar. Aquestes figures van ser els Clicks, que amb el temps
s'han anat perfeccionant i assolint alts nivells de sofisticació.
El gener 2009, va morir Hans Beck, el creador dels clicks l'any 1974.
En la setena edició de Clickània es va dedicar un espai a una exposició dels 40 anys
dels clicks on es va poder veure l’evolució de les figures i els seus complements.

Els números dels clicks
 La facturació de Playmobil per part de l'empresa Geobra-Brandstätter fou de
741 milions d'euros l'any 2017, i es va exportar a més de 100 països.
 L'any 2016 un 70% de la producció es destinà a l'exportació.
 Existeixen factories a Alemanya, Espanya, Malta i Txèquia, on l'any 2017 hi
treballaven 4.443 persones, de les quals 2.405 estan a Alemanya.
 La seu central està a Zirndorf, a Baviera.
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