Dossier de premsa

La tercera edició de la Fira de Col·leccionisme
Playmobil de Girona serà la més internacional
de la seva història
El 75% dels expositors i el 60% dels diorames que s’exhibiran al
Palau de Fires de Girona són de col·leccionistes de països com
França, Bèlgica, Alemanya, Holanda i Luxemburg
Els 31 diorames de grans dimensions i els 20 diorames del Concurs
Infantil Abacus configuren una de les mostres de col·leccionisme
més grans del món. L’any passat van visitar aquest saló prop de
10.000 persones
Girona, 5 de novembre de 2018 – Els icònics clicks de Playmobil tornen per
tercer any consecutiu a Girona després de les Fira de Mostres per seguir
estimulant la imaginació i la creativitat dels nombrosos fans de la joguina
alemanya, creada per Hans Beck l’any 1974.
Durant la roda de premsa de presentació de la 3ª edició de la fira, que ha tingut
lloc a la botiga Abacus Centre de Girona, Ignasi Puig, director de l’esdeveniment,
ha explicat que després de la valoració tan positiva que van fer dels resultats de
l’any passat, van agafar el compromís de “recórrer les millors fires d’Europa per
portar els millors diorames a Girona”. Ha afegit que per aquesta nova edició,
han dut a terme “una aposta molt qualitativa amb 31 diorames de gran format
de diferents països d’Europa com França, Bèlgica, Alemanya, Holanda i
Luxemburg”.
Així mateix, la directora de la Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha recalcat aquesta
gran tasca d’internacionalització esmentant que “un 75% dels dioramistes
venen de fora, i això vol dir que el producte que es troba en aquesta fira és
diferent de les altres”. A més, ha assenyalat que en aquesta edició, la Fira
Playmobil “ocupa tots els espais disponibles del Palau Firal, i estem molt
contents d’aquest creixement exponencial”.
En només tres edicions, Girona ja s’ha convertit en una de les trobades més
importants del col·leccionisme Playmobil d’Europa. Bona prova d’aquesta fita és

el fet que al Palau de Fires hi haurà 31 diorames de gran format que ocuparan
una superfície superior als 600 m2 dedicada a recreacions històriques,
fantàstiques o relatives a la vida quotidiana.
El Palau de Fires serà l’escenari d’obres espectaculars com el “World map” del
luxemburguès Cedric Evrard o la ciutat de “Rovaniemi” de l’alemany Michael van
Hove “MacGayver”, que visitarà Girona per tercera vegada consecutiva.
S’estrenaran a Girona dioramistes amb una llarga trajectòria a Europa com el
francès Christophe Bunel, els holandesos Arno & Ingrid Vermolen i el
col·leccionista belga Wim Stroobants, entre d’altres.
En l’edició 2018 també destaca l’original maqueta del col·leccionista francès Eric
Marin, amb un diorama que combina figures grans amb les tradicionals de 7,5
cm., l’exuberant diorama “Las Vegas USA” de la parella holandesa Arno & Ingrid
Vermolen, i la doble proposta de l’alemany Stefan Sternkiker, que torna a Girona
després de quedar-ne enamorat en l’anterior edició.
En el capítol dels dioramistes catalans, cal assenyalar la nova proposta de la
gironina Mireclick, que enguany presentarà una espectacular escena inspirada
en la mítica Junfrau, l’estrena com a dioramista de Marta Gascón, d’Olesa de
Montserrat, amb un diorama dedicat a Astèrix i Obèlix, o bé els consagrats Marc
Barrios, Manel i Sergio Delgado, Bakari i Joel Soto, que per primera vegada
exposaran les seves creacions a Girona.
Menció especial mereix el diorama a 10 mans “El setge d'El Álamo (23 de febrer
- 6 de març de 1836)”, obra de 5 dioramistes catalans que ja són uns clàssics en
la cita gironina del col·leccionisme Playmobil: Josep Virgós “Onemy”, Marcel
Monfort, David Ferrer, Josep Ribas i Sergi Aranda.

La relació de participants a l’Exposició Internacional de Diorames Playmobil de
Girona és la següent:
• World map. Cedric Evrard (Luxemburg)
• Rovaniemi. Michael & Lydia Van Hove "MacGayver&Rapunzel"
(Alemanya)
• La vie à la ferme et l'exploitation forestiere. Christophe Bunel (França)
• Mireclick Junfrau snow. Mireia Gómez i Pere Navarro (Riudellots de la
Selva)
• Le monde imaginaire. Hélène et Jacques Chambaudy (França)
• Game of Thrones "King's landing". Gilbert Godemeche (França)
• Championnat in Shore. Kevin Sabbah "Keke Playmo" (França)
• 1-2-3. Eric et Nathalie Jullian (França)
• Le clan du Nord. Florent Denizet (França)
• Lost World Decay. Christelle Ricaud (França)
• My City. Sílvia Mesalles (Lleida)
• Sillie goes 1900. Wim Stroobants (Bèlgica)
• Isla del Cráneo. Pepito El Pirata (França)
• Les Yankees prennent le train. Théo, Didier et Valerie Arbona (França)
• El setge d'El Álamo (23 de febrer - 6 de març de 1836). Marcel Monfort,
Josep Ribas, Josep Virgós "onemy", Sergi Aranda i David Ferrer
(Catalunya)
• Astèrix i els romans. Manel Ramírez i Marta Gascón (Olesa de
Montserrat)
• Fairies World: The kingdom of the Thousand Islands. Josep Ribas (Roda
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The last of the Mohicans!. Sergi Aranda (Taradell)
Las Vegas USA. Arno & Ingrid Vermolen (Holanda)
Davheim (assentament viking). David Ferrer "gripau blau" (Barcelona)
The Lion King. José Manuel i Adrià Pérez "el click rubio" (Parets del Vallès)
Tatooine. Marc Barrios i Manel Delgado “Mundaka” (Igualada / Alella)
El poder d’un imperi. Ramon Morera (Canovelles)
Napoleó creuant els Pirineus 1808. Marcel Monfort (Sant Boi de
Llobregat)
Hivern de bruixes. Joel Soto, Bakari i Sergio Delgado “Polako007”.
(Barcelona)
Le château sur la montagne. Thomas Quercioli (França)
Medievalis. Cristian Botija (Lleida)
Dollars for western. Stefan Sternkiker (Alemanya)
The 13th Warrior. Stefan Sternkiker (Alemanya)
Christmas. Uwe Hoja "Playmo-Joe" / Kai Hawai (Alemanya)
Giant 65 / 150cm. Eric Marin (França)

La Fira Internacional de Col·leccionisme Playmobil de Girona es complementa
amb un ampli programa d’activitats paral·leles, amb l’objectiu d’apropar
l’atmosfera d’aquest saló a la que es pot viure en un “parc temàtic” itinerant
dedicat als populars clicks.
El programa d’activitats és el següent:
Concurs Infantil Abacus de Diorames Playmobil
Places exhaurides i rècord de participació en el tercer Concurs Infantil de
Diorames Playmobil amb 20 diorames elaborats per 29 joves dioramistes de 3 a
13 anys d’edat, amb les següents procedències:
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Adrián Fasafret (8 anys). Girona
Oleguer i Maria Peraferrer (7 anys / 3 anys). L’Escala
Pau i Ona Martí (13 anys / 10 anys). Girona
Martí Miró “Martíclick” (8 anys). Granollers
Arç Garolera (8 anys). Celrà
Albert Villodre (7 anys). Maçanet de la Selva
Paula Pérez (9 anys). Riells del Fai
David i Òscar Cabero (10 anys / 8 anys). Girona
Ferran i Candela Jiménez (7 anys / 4 anys). Girona
Guerau Cornellà (8 anys). Celrà
Jan i Roger Espigulé (9 anys / 5 anys). Montagut i Oix
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Gabriel Pardo (8 anys). Sant Julià de Ramis
Génesis Díaz i Victòria Hernández (6 anys / 3 anys). Celrà
Arlet Colmer i Jana Gil (5 anys / 6 anys). Olot
Gerard Rincones (6 anys). Tona
Aleix Rincones (9 anys). Tona
Andreu Benítez (8 anys). Celrà
Javier Macià (10 anys). Sant Cugat del Vallès
Miguel i Lucía Macià (7 anys / 13 anys). Sant Cugat del Vallès
Grau i Bernat Ramió (6 anys / 6 anys). Bescanó

El lliurament de premis es farà el diumenge dia 11 de novembre, a les 19 h., al
Palau de Fires de Girona.

Espai digital amb ERAMZeta
ERAMZeta, amb la col·laboració del CIFOG, organitza dues propostes
relacionades amb la tecnologia utilitzant els Playmobils com a eina per al
desenvolupament de la creativitat digital:
• Taller de foto amb chroma
Taller digital i interactiu on explorem les possibilitats que ens ofereix una
pantalla verda des del punt de vista de la fotografia. La idea és
caracteritzar als participants com si fossin figures de playmobil (posició
corporal i vestimenta) per fer-los una foto i integrar-los en una escena
prèviament preparada. Exemple: ens vestim de pirates, ens fem una foto
i a posteriori acabem sent el capità del barco en la imatge final.
Edat: obert a tots els públics
Durada: 5-10 min
No cal inscripció prèvia
• Taller d'stop motion
En aquest taller treballarem en grups (segons el nombre d'inscrits) per
dissenyar un relat àudiovisual i produir-lo utilitzant la tècnica d'stop
motion. Visualitzarem exemples per entendre el funcionament i els trucs
d'aquesta tècnica, i ensenyarem com s'ha de planificar tot plegat. Llavors
ens posarem darrere les càmeres i els llums per fer la nostra pròpia
escena.
Edat: infants i joves de 8 a 16 anys

Durada: 90 min
Cal inscripció prèvia (12 inscrits per torn)

Ruta de photocalls de personatges Playmobil
17 comerços de l’associació Girona Centre Eix Comercial participen en un
itinerari urbà il·lustrat amb clicks de personatges clàssics i d’última generació en
el sector de l’entreteniment infantil i familiar. La distribució de les figures
gegants en els comerços és la següent:
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Guanter (Plaça Catalunya, 12).
Perfumeria Júlia (C/ Pompeu Fabra, 13).
Llibreria Geli (C/ Argenteria, 18).
Game Shoes (Rambla Llibertat, 22).
Giralt (Rambla Llibertat, 28)
Plastic Store (Plaça del Vi, 11)
La Lola (Avinguda Sant Francesc, 5)
Calçats Pink (C/ Santa Clara, 55)
Gi-Sac (C/ Santa Clara, 57)
Ribes (C/ Santa Clara, 38)
The Little Shop (C/ Pare Claret, 9)
Busquets Festa (Plaça Marquès de Camps, 5)
Muy Mucho (C/ Migdia, 14)
DNINS (C/ La Salle, 16-18 túnel)
Z (C/ Juli Garreta, 1)
Blonda (C/ Ferran Agulló, 9)
Pere Rigau (Avinguda Jaume I, 68)

Figura: Superman
Figura: Charles Chaplin
Figura: Harry Potter
Figura: Capità Amèrica
Figura: Robin
Figura: Cat Noire
Figura: Pippi Langstrump
Figura: Spiderman
Figura: Ladybug
Figura: Vaiana
Figura: Tintín
Figura: Charlie Rivel
Figura: Blancaneus
Figura: Rapunzel
Figura: Mickey Mouse
Figura: Mary Poppins
Figura: Peter Pan

Aquesta exposició es pot visitar del 30 d’octubre al 9 de novembre.

Concurs El Click Amagat
Sorteig de 3 lots de productes Playmobil per valor de 50€, 30€ i 20€
respectivament entre els assistents a la Fira que participin en el Concurs d’El
Click Amagat, que consistirà en trobar 3 figures Playmobil molts conegudes,
amagades en els 31 diorames que configuren l’exposició internacional.
El propòsit no és competitiu, de manera que el sorteig serà pur, és a dir, que
totes les butlletes que continguin les dades mínimes per participar en el Concurs

es consideraran vàlides, amb independència de si s’han localitzat correctament
les figures amagades.
El sorteig tindrà lloc el diumenge dia 11 de novembre a les 19.30 h al Palau de
Fires de Girona. L’organització comunicarà als guanyadors l’establiment on es
podran descanviar aquests vals de compra.
Gran Parc Infantil
Durant tot el cap de setmana, els infants que comprin una entrada a la Fira
Internacional de Col·leccionisme Playmobil de Girona tindran l’oportunitat de
pujar als inflables Playmobil, únics a Europa.

Instaclick Girona
Segona edició del Concurs de fotografia feta amb smpartphone d’imatges
realitzades durant la celebració del Saló, a l’interior del Palau de Fires.. Instaclick
Girona convida als visitants a publicar fotografies de l’Exposició Internacional de
Diorames Playmobil al seu perfil d’Instagram amb el hashtag
#InstaclickGirona2018.
Esdevindrà guanyadora la persona que hagi pujat la fotografia més creativa i
original, i obtindrà com a premi una figura Playmobil XXL (model Pare Noël).

Taller 3D
Durant tot el cap de setmana, el col·leccionista alemany Bernd Hagmeier farà
una demostració en directe de la seva especialitat, la reproducció de peces
compatibles amb Playmobil fetes amb impressora 3D.
Aquest taller està especialment dedicat als col·leccionistes i creadors de la
marca de joguines.

Sala de projeccions
Al primer pis del Palau de Fires, sessió contínua de curtmetratges protagonitzats
pels Playmobils de diferents temàtiques: cavallers, pirates, amazones, agents
secrets, històries de l’època clàssica, dracs i princeses...

Ambaixadors Playmobil
Una parella de personatges Playmobil donaran la benvinguda als assistents a la
Fira, amb els quals es podran fer la primera selfie de la seva estada al Palau de
Fires. Gratuït.
Tallers de Creativitat
Dissabte i diumenge durant tot el dia, els infants podran deixar volar el seu
talent creatiu utilitzant diverses tècniques artístiques (llapis de color, cera,
plastidecor, retolador, pintura acrílica, etc.) i emportar-se a casa les seves
pròpies creacions. Patrocina: Abacus.

Sorteig de clicks personalitzats
A través de les xarxes socials de la Fira de Girona, aquesta setmana es durà a
terme un sorteig aleatori entre tots els participants en què el guanyador/a
tindrà al seu nucli familiar personalitzat en forma de clicks (pares, mares, fills) i
també tindran l’entrada de franc a la fira.

La tercera edició de la Fira Internacional de Col·leccionisme Playmobil de Girona
tindrà lloc al Palau de Fires els dies 10 i 11 de novembre, de les 10:00 h a les
20:00 h, i el preu d’entrada serà de 3,5€ (gratuït pels infants menors de 2 anys).
En el Palau de Fires els assistents disposaran de servei de bar-cafeteria i també
trobaran diferents propostes per menjar.

