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  Referència Nom genèric de l’article Any Peces 
 

  Gamma:  INICIAL  (Presentació del producte)                      Ordenats per nombre de referència de fàbrica 

♦P99301 ►GUZMÁN EL BUENO  �  (Els primers de la nova generació) 1999 150 
♦P99302 ►CID CAMPEADOR, EL  � + reedició posterior: �      1999 142 
♦P99311 ►FROILÁN EL BATALLADOR  � 1999 271 
♦P99312 ►SANCHO EL FUERTE  � 1999 220 
♦P99321 ►ISABEL LA CATÓLICA  � 1999 285 
♦P99322 ►FERNANDO III EL SANTO  � 1999 385 
♦P99331 ►JAIME I EL CONQUISTADOR  � + reedicions: � // � 1999 704 
♦P99332 ►BATALLA DE LAS TINIEBLAS  � + reedicions: � // � 1999 1090 
♦P99341 ►HADAS, CASTILLO DE LAS  � + reedició: � 1999 1082 
♦P99342 ►EMBRUJADO, CASTILLO  � (Previ a Monster) + reedició: � 1999 982 

 *(Els sets assenyalats, van ser reeditats en altres temporades amb algun petit canvi de presentació i color als envasos) 
 

 Temporada:  SEGONA  (Edicions diverses)                      Ordenats per nombre de referència de fàbrica 

♦P00313 ►IVÁN EL TERRIBLE  � + reedició posterior: � 2000 229 
♦P00333 ►CAMELOT  � + reedicions: � // � // � (El set mes versionat)  2000 725 
♦P00351 ►BALLESTA DE ASALTO  �  (Con infantes, jinetes, munición)  2000 12 
♦P00352 ►CAÑON DE ASALTO  �  (Con munición, artilleros y caballos) 2000 12 

 *(La petita quantitat de noves referències, obeiria a la necessitat de treure les moltes existències anteriors acumulades) 
 

 Temporada:  TERCERA  (Edicions i novetats)                      Ordenats per nombre de referència de fàbrica 

♦P01305.1  ►ACCESORIOS, 1  �  (Torre de asalto, cañon y soldados) � 2001 18 
♦P01305.2 ►ACCESORIOS, 2  �  (Escalera asalto, ariete y caballeros) � 2001 12 
♦P01305.3 ►ACCESORIOS, 3  �  (Ballesta, polea, tienda y personajes) � 2001 18 
♦P01323 ►MANSIÓN FANTASMA  �  (Dues versions, models a // b) 2001 298 
♦P01324 ►BATALLA DE SINTRA  � + reedició posterior: � 2001 250 
♦P01334 ►ASALTO A LA FORTALEZA  � + especial llauna mitjana: �   2001 640 
♦P01335 ►TEMPLARIOS, CASTILLO DE LOS  �  (Llauna de metall)                                 2001 1209 
♦P01353 ►MEDIEVAL, GRAN CASTILLO  �  (El castell més gran) 2001 2146 

                       *(Els tres sets dels petits accessoris comparteixen la referència P01305, sense més indicacions) 
      (El GRAN CASTILLO MEDIEVAL , supera en nombre de peces, totes les edicions Exin Castillos comercialitzades)   

 
 
 

  Temporada:  Quarta  (Petits i grans castells)                      Ordenats per nombre de referència de fàbrica 

♦P02307.1  ►MINI CASTILLOS Nº 1  �  (Primera sèrie de mini-castells) 2002 70 
♦P02307.2  ►MINI CASTILLOS Nº 2  �   2002 58 
♦P02307.3  ►MINI CASTILLOS Nº 3  �   2002 73 
♦P02307.4  ►MINI CASTILLOS Nº 4  �   2002 61 
♦P02307.5  ►MINI CASTILLOS Nº 5  �   2002 62 
♦P02307.6  ►MINI CASTILLOS Nº 6  �   2002 60 
♦P02335 ►MANSIÓN MONSTER  � + edició especial llauna mitjana: �   2002 649 
♦P02337 ►ROBIN HOOD  �   2002 613 
♦P02343 ►LEGEND OF ZELDA, THE  �  (Del joc de NINTENDO) 2002 1546 

                          *(Els sis models de “Mini Castillos”  comparteixen la referència P02307, sense més indicacions) 
       (El set THE LEGEND OF ZELDA , segurament va servir d’inspiració per la creació posterior de la sèrie LEGENDS) 

 
 
 
 

� Castell mini  
menys de 100 peces 

 � Castell mitjà  
entre 100 i 500 peces 

 � Castell gran  
entre 500 i 1.000 

 � Castell molt gran  
més de 1.000 peces 
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  Referència Nom genèric de l’article Any Peces 
 

 Temporada:  Cinquena  (Monsters i...)                      Ordenats per nombre de referència de fàbrica 

♦P03308.1  ►MINI MONSTERS Nº 1  �  (Dràcula) 2003 74 
♦P03308.2  ►MINI MONSTERS Nº 2  �  (Núvia de Frankenstein) 2003 64 
♦P03308.3  ►MINI MONSTERS Nº 3  �  (Frankenstein) 2003 79 
♦P03308.4  ►MINI MONSTERS Nº 4  �  (Mòmia) 2003 64 
♦P03308.5  ►MINI MONSTERS Nº 5  �  (Home Llop) 2003 65 
♦P03308.6  ►MINI MONSTERS Nº 6  �  (Geperut de Notre-Dame) 2003 54 
♦P03308.7  ►EXTRA MONSTERS  �  (Obsequi dels sis MINI MONSTERS) 2003 2 
♦P03336 ►FORTALEZA DE FUEGO, LA  �  (Primer set sèrie Legends)                               2003 309 
♦P03337 ►BATALLA FINAL  �  (El més gran de la sèrie Legends)                                2003 634 
♦P03638 ►FORTALEZA IMPERIAL  �  (Llauna amb nansa de metall)                                 2003 1373 

                            *(Tots els models “Mini Monster”, comparteixen la referència P03308, sense més indicacions) 
 

 Temporada:  Sisena  (Certa austeritat)                      Ordenats per nombre de referència de fàbrica 

♦P04701 ►DRAGONTOR  �  (Tercer de la sèrie Legends)                                 2004 229 
♦P04702 ►SHREK I FIONA  �  (Del film Disney d’animació SHREK II) 2004 201 
♦P04703 ►SHREK  �  (Del film Disney d’animació SHREK II) 2004 368 
♦P04704 ►MORGANDOR  �  (Reeditat el 2009 com a King,s Castle) 2004 498 

                         *(Apart de les referències esmentades, van reeditar-se alguns dels sets d’anteriors temporades) 
 

 Temporada:  FINAL  (Darrers models editats)                      Ordenats per nombre de referència de fàbrica 

♦P05309.1  ►FINLEK  �  (Mini-Legends ♥ de les forces del bé) 2005 63 
♦P05309.2  ►EVERMONT  �  (Mini-Legends ♥ de les forces del bé) 2005 67 
♦P05309.3  ►BOSCLAN  �  (Mini-Legends ♥ de les forces del bé) 2005 73 
♦P05309.4  ►MORTAN  �  (Mini-Legends ♠ de les forces del mal) 2005 65 
♦P05309.5  ►ARDEBOR  �  (Mini-Legends ♠ de les forces del mal) 2005 72 
♦P05309.6  ►FOLOCH  �  (Mini-Legends ♠ de les forces del mal) 2005 80 
♦P05354 ►GLYNDOR + LORGOLAN  �  (Dos castells �� en guerra)                2005 486 
♦P05705 ►LANDOR + MADOLAK  �  (Dos castells �� en guerra)                  2005 225 

                             *(Els sis models “Mini Legends” comparteixen la referència P05309, sense més indicacions) 
 

  Edicions:  PROMOCIONALS  (Sets atípics)                            Les dades de publicació, son aproximades 

♦PROMO ►VACA QUE RIE, LA  �  (Dos models diferents: A i B) 2000 ? 25 + 48 

♦PROMO ►QUESITOS KIRI  �  (Cinc mini-sets distints: 1, 2, 3, 4 i 5)  2000 ? 25 a 45 

♦PROMO ►PIZZA HUT  �  (Dos models.... ???) 2000 ? 28 

♦PROMO ►TOY PLANET  �  (Dos petis castells: A i B) 2001 26 + 26 

♦PROMO ►PLANETA de AGOSTINI  �  (En fascicles de 60 lliuraments) 2001-2 1600 
                          *(El col·leccionable de Planeta, es titulava: ROBIN HOOD Y LOS CASTILLOS MEDIEVALES ) 

 

  Etapa:  CIFE-JUGUETTOS  (Breu revifada)                             De venda exclusiva a la cadena Juguettos 

♦CIFE ►KING,S CASTLE  �  (Versió similar del Morgandor P04704) 2009 509 
♦CIFE ►BATALLA FINAL  �  (Reedició del model anterior P03337) 2009 634 

        *(Una edició de només dos models fabricats a la Xina, que no van tenir massa èxit de vendes, ni cap continuïtat) 
 

� Envasos blaus originals 
� Edició en caixes negres 
� Presentació llauna de metall 

� Sèrie Monster o similars 
� Sèrie Legends 
� Llicències i franquícies 

� Complements i accessoris 
� Promocionals i atípics 
� Breu etapa de Cife-Juguettos 

� Reedicions dins la gamma X-Blocks per exportació - NO considerats en el còmput total de models 



4 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   EL CID CAMPEADOR  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 1999� 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P99302 

♖Quantitat de peces:  142 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Referit al cavaller Rodrigo Díaz de Vivar, 1045-1099. 
  � Set reeditat amb posterioritat amb la mateixa referència P99302. 
    � La reedició amb el nou format de caixes negres i nou grafisme. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   FROILÁN EL BATALLADOR  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  1999 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P99311 

♖Quantitat de peces:  271 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:    Una mica més complert que els anteriors sets. 
Dedicat al guerrer Pedro Froilán, comte de Traba al Regne de Galícia. 
  Aquestes primeres caixes, son dedicades a personatges medievals. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   SANCHO EL FUERTE  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  1999 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P99312 

♖Quantitat de peces:  220 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:    Dedicat al rei Sanç VII de Navarra, 1154-1234. 
   Tots aquests primers castells son de mida mitjana, sense masses 
         pretensions i amb un estil senzill, però amb certa elegància. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   GUZMÁN EL BUENO  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  1999 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P99301 

♖Quantitat de peces:  150 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Primer dels sets editats per la nova companyia PDJ. 
    El grafisme no recorda gens, les velles caixes hexagonals d’ELB. 
    Dedicat al comte i guerrer Alfonso Pérez de Guzmán, 1261-1309. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



5 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   ISABEL LA CATÓLICA  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  1999 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P99321 

♖Quantitat de peces:  285 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Primer set de PDJ, dedicat a una figura femenina. 
             Porta el nom de la reina Isabel I de Castella, 1451-1504. 
      Casada amb el comte-rei de Catalunya, Ferran II de Trastàmara.  

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   FERNANDO III EL SANTO  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  1999 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P99322 

♖Quantitat de peces:  385 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Set amb més peces i possibilitats constructives. 
   Dedicat al rei unificador Ferran III de Castella i de Lleó, 1199-1252. 
Pujat als altar per l’església catòlica. Sant Ferran és el dia 30 de maig. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   JAIME I EL CONQUISTADOR  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 1999� 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P99331 

♖Quantitat de peces:  704 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Dedicat al rei Jaume I de Catalunya, 1208-1276. 
     � Reeditat amb posterioritat amb la mateixa referència P99331. 
    � La reedició amb el nou format de caixes negres i nou grafisme. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   BATALLA DE LAS TINIEBLAS  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 1999� 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P99332 

♖Quantitat de peces:  1090 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:   Una caixa gran, amb més de mil peces per jugar. 
     � Reeditat amb posterioritat amb la mateixa referència P99332. 
    � La reedició amb el nou format de caixes negres i nou grafisme. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



6 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   IVAN EL TERRIBLE  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 2000� 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P00313 

♖Quantitat de peces:  229 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Dedicat al Tsar de Rússia Ivan IV, 1530-1584. 
     � Reeditat amb posterioritat amb la mateixa referència P00313. 
    � La reedició amb el nou format de caixes negres i nou grafisme. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   CAMELOT  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 2000� 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P00333 

♖Quantitat de peces:  725 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:   La llegenda artúrica del castell del mític rei Artús. 
     � Reeditat amb posterioritat amb la mateixa referència P00333. 
   � // � // � El set més versionat de tots, present en quatre sèries. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   BATALLA DE SINTRA  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 2001� 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P01324 

♖Quantitat de peces:  250 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Sintra, indret heroic de la reconquesta de Portugal. 
     � Reeditat amb posterioritat amb la mateixa referència P01324. 
    � La reedició amb el nou format de caixes negres i nou grafisme. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   CASTILLO DE LAS HADAS    ???  � 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 1999� 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P99341 

♖Quantitat de peces:  1082 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Adreçat a atraure alhora al públic infantil femení. 
    � Reeditat amb posterioritat amb la mateixa referència P99341. 
  Colors sorprenents. Va mantenir-se al catàleg diverses temporades. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



7 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:     BALLESTA DE ASALTO  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2000 

♖Sèrie:   ACCESSORIS ♖Referència:  P00351 

♖Quantitat de peces:  12 � ♖Inclou munició i figures: SI 

♖Observacions: Caixa amb accessoris per qualsevol dels castells. 
        Aquest set inclou una ballesta amb munició i els personatges. 
     El grafisme dels envasos ens recorda les típiques caixes blaves. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:     CAÑON DE ASALTO  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2000 

♖Sèrie:   ACCESSORIS ♖Referència:  P00352 

♖Quantitat de peces:  12 � ♖Inclou munició i figures: SI 

♖Observacions: Caixa amb accessoris per qualsevol dels castells. 
     Aquest set inclou un bonic canó amb munició i els personatges. 
     El grafisme dels envasos ens recorda les típiques caixes blaves. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   PERSONAJES Y ACCESORIOS  

♖Fabricant:    POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 2001 

♖Sèrie:   ACCESSORIS ♖Referència:  P01305 

♖Observacions: Tres nous conjunts d’accessoris editats el 2001. 
      Permetia obtenir figures i armes per jugar amb qualsevol castell. 
    El grafisme dels envasos ja va canviar amb als colors més negres. 
     El material inclòs en els lots, es va acompanyar en els diferents 
    castells editats posteriorment, tot depenent del model i la gamma. 
 

♖Lot Nº  1    ???  � ♖Lot Nº  2    ???  � ♖Lot Nº  3    ???  � 

♖Total peces: 18 � ♖Total peces: 12 � ♖Total peces: 18 � 

♖Contingut del lot:   
 

  *Torre d’assalt 
  *Canó atac 
  *Munició canó 
  *Personatges  

♖Contingut del lot:   
 

  *Escala d’assalt 
  *Ariet o cabra 
  *Soldadets 
  *Cavallers  

♖Contingut del lot:   
 

  *Tenda  medieval 
  *Ballesta atac 
  *Corriola corda  
  *Figuretes  

♖Notes: Les caixes eren idèntiques en els tres lots d’accessoris. 
A la part del darrera es podien veure tres quadres amb el contingut de   
 cada lot. Una marca ens indicava el contingut concret de cada caixa. 
 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



8 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:  JAIME I EL CONQUISTADOR  ???  � 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  REEDICIÓ 

♖Sèrie:   CAIXA NEGRA  ♖Referència:  P99331 

♖Quantitat de peces:  704 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Reedició del set produït originalment el 1999. 
   Comparteix la mateixa referència i el contingut de peces és idèntic. 
  Reedició integrada en el nou format de caixes negres i nou grafisme. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació: BATALLA DE LAS TINIEBLAS ???  � 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  REEDICIÓ 

♖Sèrie:   CAIXA NEGRA  ♖Referència:  P99332 

♖Quantitat de peces:  1090 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Reedició del set produït originalment el 1999. 
   Comparteix la mateixa referència i el contingut de peces és idèntic. 
  Reedició integrada en el nou format de caixes negres i nou grafisme. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   IVAN EL TERRIBLE  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  REEDICIÓ 

♖Sèrie:   CAIXA NEGRA  ♖Referència:  P00313 

♖Quantitat de peces:  229 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Reedició del set produït originalment el 2000. 
   Comparteix la mateixa referència i el contingut de peces és idèntic. 
  Reedició integrada en el nou format de caixes negres i nou grafisme. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   EL CID CAMPEADOR  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  REEDICIÓ 

♖Sèrie:   CAIXA NEGRA  ♖Referència:  P99302 

♖Quantitat de peces:  142 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Reedició del set produït originalment el 1999. 
   Comparteix la mateixa referència i el contingut de peces és idèntic. 
  Reedició integrada en el nou format de caixes negres i nou grafisme. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



9 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   CAMELOT                                ???  � 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  REEDICIÓ 

♖Sèrie:  CAIXA BLAVA ORIGINAL  ♖Referència:  P00333 

♖Quantitat de peces:  725 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Reedició del set produït originalment el 2000. 
   Comparteix la mateixa referència i el contingut de peces és idèntic. 
  Reedició integrada en el nou format de caixes negres i nou grafisme. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   BATALLA DE SINTRA  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  REEDICIÓ 

♖Sèrie:   CAIXA NEGRA  ♖Referència:  P01324 

♖Quantitat de peces:  250 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Reedició del set produït originalment el 2001. 
   Comparteix la mateixa referència i el contingut de peces és idèntic. 
  Reedició integrada en el nou format de caixes negres i nou grafisme. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   ASALTO A LA FORTALEZA  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 2001� 

♖Sèrie:   CAIXA NEGRA  ♖Referència:  P01334 

♖Quantitat de peces:  640 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Presentat en una caixa, tipus maletí amb nansa. 
 Recrea una batalla de conquesta i assetjament en un castell fortificat. 
  � Hi ha una edició en llauna de metall amb la mateixa rfa. P01334. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   GRAN CASTILLO MEDIEVAL  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2001 

♖Sèrie:   CAIXA NEGRA  ♖Referència:  P01353 

♖Quantitat de peces:  2146 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Una construcció enorme i molt espectacular. 
    És la caixa Exin Castillos, que ofereix el major nombre de peces. 
        Gran varietat de figures i armes per jugar i recrear batalles. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



10 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   MORGANDOR  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2004 

♖Sèrie:   CAIXA NEGRA  ♖Referència:  P04704 

♖Quantitat de peces:  498 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Recrea un castell imaginari, amb forces accessoris. 
   Fou la darrera referència editada, d’aquesta sèrie de caixes negres. 
 � El 2009 va ser produït per Juguettos amb el nom de King,s Castle. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MINI CASTILLO, Nº 1  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2002 

♖Sèrie:   MINI CASTILLOS  ♖Referència:  P02307 

♖Quantitat de peces:  70 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Primera caixeta de la sèrie dels mini castells. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P02307. 
 Juntament amb les altres cinc, es podia completar un castell mitjanet. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MINI CASTILLO, Nº 2  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2002 

♖Sèrie:   MINI CASTILLOS  ♖Referència:  P02307 

♖Quantitat de peces:  58 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Segona caixeta de la sèrie dels mini castells. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P02307. 
 Juntament amb les altres cinc, es podia completar un castell mitjanet. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   ROBIN HOOD 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2002 

♖Sèrie:   CAIXA NEGRA  ♖Referència:  P02337 

♖Quantitat de peces:  613 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Robin Hood, gran heroi llegendari de l’edat mitjana. 
       Aquest set inclou peces úniques, pensades per jugar i poder 
       recrear situacions a l’entorn de les aventures de Robin Hood. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



11 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   MINI CASTILLO, Nº 3  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2002 

♖Sèrie:   MINI CASTILLOS  ♖Referència:  P02307 

♖Quantitat de peces:  73 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Tercera caixeta de la sèrie dels mini castells. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P02307. 
 Juntament amb les altres cinc, es podia completar un castell mitjanet. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MINI CASTILLO, Nº 4  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2002 

♖Sèrie:   MINI CASTILLOS  ♖Referència:  P02307 

♖Quantitat de peces:  61 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Quarta caixeta de la sèrie dels mini castells. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P02307. 
 Juntament amb les altres cinc, es podia completar un castell mitjanet. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MINI CASTILLO, Nº 5  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2002 

♖Sèrie:   MINI CASTILLOS  ♖Referència:  P02307 

♖Quantitat de peces:  62 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Cinquena caixeta de la sèrie dels mini castells. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P02307. 
 Juntament amb les altres cinc, es podia completar un castell mitjanet. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MINI CASTILLO, Nº 6  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2002 

♖Sèrie:   MINI CASTILLOS  ♖Referència:  P02307 

♖Quantitat de peces:  60 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Sisena i última caixeta de la sèrie dels mini castells. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P02307. 
 Juntament amb les altres cinc, es podia completar un castell mitjanet. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



12 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   MANSIÓN FANTASMA, versió a  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 2001� 

♖Sèrie: previ a la sèrie MONSTER  ♖Referència:  P01323 

♖Quantitat de peces:  298 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Previ a Monster i editat en la tercera temporada. 
     En un envàs amb una estètica molt similar als de la sèrie negra. 
  � Reeditat en altres temporades amb estètica més a l’estil Monster. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MANSIÓN FANTASMA, versió b  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  REEDICIÓ 

♖Sèrie: estètica sèrie MONSTER  ♖Referència:  P01323 

♖Quantitat de peces:  298 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Reedició del model amb tot el mateix contingut. 
  Envàs amb una estètica molt més semblant als de la sèrie Monster.  
Son models mitjanets, amb peces específiques de temàtica terrorífica. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   CASTILLO EMBRUJADO        ???  � 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  1999 

♖Sèrie: previ a la sèrie MONSTER  ♖Referència:  P99342 

♖Quantitat de peces:  982 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Previ a Monster i editat en la primera temporada. 
   Porta infinitat de peces i accessoris de tota mena. El primer model. 
 que incorpora efectes de llum i de so. Molt divertit i ple de sorpreses. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MINI CASTILLOS  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2002 

♖Sèrie:   MINI CASTILLOS  ♖Referència:  P02307 

♖Peces:  menys de 100 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Primera col·lecció MINI, (de menys de 100 peces). 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P02307. 
     Va comercialitzar-se un paquet sencer amb les sis caixes juntes. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



13 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   MANSIÓN MONSTER 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 2002� 

♖Sèrie: MONSTER ♖Referència:  P02335 

♖Quantitat de peces:  649 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: El primer identificat autènticament com a Monster. 
     En un envàs amb una estètica molt similar als de la sèrie negra. 
 � Hi ha una edició en llauna de metall amb la mateixa rfa. P02335. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MINI MONSTERS 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2003 

♖Sèrie:   MINI MONSTERS ♖Referència:  P03308 

♖Peces:  menys de 100 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Segona col·lecció MINI, (de menys de 100 peces). 
            Tots els sets comparteixen la mateixa referència P03308. 
     Va comercialitzar-se un paquet sencer amb les sis caixes juntes. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MINI MONSTERS, Nº 1 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2003 

♖Sèrie:   MINI MONSTERS ♖Referència:  P03308 

♖Quantitat de peces:  74 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Primera caixeta de la sèrie dels mini Monsters. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P03308. 
 Juntament amb les altres cinc, es podia completar un castell mitjanet. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MINI MONSTERS, Nº 2 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2003 

♖Sèrie:   MINI MONSTERS ♖Referència:  P03308 

♖Quantitat de peces:  64 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Segona caixeta de la sèrie dels mini Monsters. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P03308. 
 Juntament amb les altres cinc, es podia completar un castell mitjanet. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



14 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   MINI MONSTERS, Nº 4 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2003 

♖Sèrie:   MINI MONSTERS ♖Referència:  P03308 

♖Quantitat de peces:  64 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Quarta caixeta de la sèrie dels mini Monsters. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P03308. 
 Juntament amb les altres cinc, es podia completar un castell mitjanet. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MINI MONSTERS, Nº 5 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2003 

♖Sèrie:   MINI MONSTERS ♖Referència:  P03308 

♖Quantitat de peces:  65 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Cinquena caixeta de la sèrie dels mini Monsters. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P03308. 
 Juntament amb les altres cinc, es podia completar un castell mitjanet. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MINI MONSTERS, Nº 6 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2003 

♖Sèrie:   MINI MONSTERS ♖Referència:  P03308 

♖Quantitat de peces:  54 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Sisena i última caixeta de la sèrie mini Monsters. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P03308. 
Al completar tot el conjunt es podia demanar un Regal Extra Monsters. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   MINI MONSTERS, Nº 3 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2003 

♖Sèrie:   MINI MONSTERS ♖Referència:  P03308 

♖Quantitat de peces:  79 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Tercera caixeta de la sèrie dels mini Monsters. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P03308. 
 Juntament amb les altres cinc, es podia completar un castell mitjanet. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



15 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2001 

♖Sèrie:   LLAUNES DE METALL  ♖Referència:  P01335 

♖Quantitat de peces:  1209 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Va sortir el 2001 pensat sobretot per a l’exportació. 
  Aquesta presentació el feia molt atractiu i cridava l’atenció del client. 
    El contingut de peces es gran i permet construccions molt dignes. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   FORTALEZA IMPERIAL  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2003 

♖Sèrie:   LLAUNES DE METALL  ♖Referència:  P03638 

♖Quantitat de peces:  1273 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  És el darrer dels sets amb aquesta presentació. 
 Semblaria que el cost de l’envàs, va arraconar els tambors metàl·lics. 
    El contingut de peces es gran i permet construccions molt dignes. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

          Aquesta sèrie limitada de sets, presentats en envasos cilíndrics de llauna, va oferir fins a cinc unitats 
distintes. Només les dues referències detallades en les fitxes superiors, eren originals de la sèrie. Les altres 
tres unitats de la família van ser reedicions de caixes editades anteriorment en altres col·leccions de PDJ. 
 

          Els tres sets reeditats son de mida més petita que els seus germans grans. Els tambors son una mica 
més reduïts, d’acord al menor nombre de peces. La referència és idèntica a la versió original. Cal remarcar 
que l’any indicat, es refereix al de sortida comercial original del set, aquesta reedició és una mica posterior. 

 

Referència  Denominació del set Any original Total peces 
 

♦P00333 a ►CAMELOT — Editat en les tres sèries: � // � // � 2000 725 
♦P01334 b ►ASALTO A LA FORTALEZA — Editat en la sèrie: � 2001 640 
♦P02335 c ►MANSIÓN MONSTER — Editat en la sèrie: � 2002 649 

 

a                                                                  b                                                                  c 



16 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   THE LEGEND OF ZELDA  

♖Fabricant:   POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2002 

♖Sèrie: LLICÈNCIA de NINTENDO  ♖Referència:  P02343 

♖Quantitat de peces:  1546 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Segurament els va suggerir la sèrie LEGENDS. 
  Set amb llicència de NINTENDO. Inspirat totalment en el joc digital. 
   És el primer set que explota el sistema de franquícies comercials. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   SHREK & FIONA - (Film Shrek 2)  

♖Fabricant:   POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2004 

♖Sèrie:  LLICÈNCIA de DISNEY  ♖Referència:  P04702 

♖Quantitat de peces:  201 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Franquícia de la pel·lícula SHREK II de Walt Disney. 
   El set més petit dels dos dedicats a les aventures del monstre verd. 
    Incorpora peces i colors molt aprofitables en altres construccions. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   SHREK - (Film Shrek 2)  

♖Fabricant:   POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2004 

♖Sèrie:  LLICÈNCIA de DISNEY  ♖Referència:  P04703 

♖Quantitat de peces:  368 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Franquícia de la pel·lícula SHREK II de Walt Disney. 
   El set més gran dels dos dedicats a les aventures del monstre verd. 
   Algunes de les peces son molt aprofitables en altres construccions. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   LA FORTALEZA DE FUEGO  

♖Fabricant:   POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2003 

♖Sèrie:   LEGENDS ♖Referència:  P03336 

♖Quantitat de peces:  309 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Primera referència de la nova sèrie Legends. 
  Una creació de PDJ per recuperar el públic amb una proposta nova 
  que ens endinsa en móns misteriosos i més foscos. Peces úniques. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



17 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   DRAGONTOR 

♖Fabricant:   POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2004 

♖Sèrie:   LEGENDS ♖Referència:  P04701 

♖Quantitat de peces:  229 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Model modest però amb peces ben interessants. 
   La línia creativa de PDJ, va fer un gir ben convençut cap aquesta 
    sèrie dels Legends, que a partir d’ara dominarien el seu catàleg. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   LEGENDS — FINLEK  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2005 

♖Sèrie:   MINI  LEGENDS ♖Referència:  P05309 

♖Quantitat de peces:  63 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:   Primer lliurament de la sèrie mini dels Legends. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P05309. 
   Finlek, pertany al bàndol bo i es pot aliar amb els altres dos veïns. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   LEGENDS — EVERMONT 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2005 

♖Sèrie:   MINI  LEGENDS ♖Referència:  P05309 

♖Quantitat de peces:  67 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:   Segon lliurament de la sèrie mini dels Legends. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P05309. 
 Evermont, pertany al bàndol bo i es pot aliar amb els altres dos veïns. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   BATALLA FINAL  

♖Fabricant:   POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2003 

♖Sèrie:   LEGENDS ♖Referència:  P03337 

♖Quantitat de peces:  634 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Un castell mitjà amb moltes més peces, armes, etc... 
  El set més gran de tota la sèrie Legends, que ens aporta onze caixes. 
   � El 2009 fou produït per Juguettos amb el mateix nom i contingut. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



18 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   LEGENDS — BOSCLAN  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2005 

♖Sèrie:   MINI  LEGENDS ♖Referència:  P05309 

♖Quantitat de peces:  73 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:   Tercer lliurament de la sèrie mini dels Legends. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P05309. 
  Bosclan, pertany al bàndol bo i es pot aliar amb els altres dos veïns. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   LEGENDS — MORTAN  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2005 

♖Sèrie:   MINI  LEGENDS ♖Referència:  P05309 

♖Quantitat de peces:  65 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:   Quart lliurament de la sèrie mini dels Legends. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P05309.   
 Mortan, pertany al bàndol fosc i es pot aliar amb els altres dos veïns. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   LEGENDS — ARDEBOR  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2005 

♖Sèrie:   MINI  LEGENDS ♖Referència:  P05309 

♖Quantitat de peces:  72 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:   Cinquè lliurament de la sèrie mini dels Legends. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P05309.   
 Ardebor, pertany al bàndol fosc i es pot aliar amb els altres dos veïns. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   LEGENDS — FOLOCH  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2005 

♖Sèrie:   MINI  LEGENDS ♖Referència:  P05309 

♖Quantitat de peces:  80 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:  Sisè i últim lliurament de la sèrie mini dels Legends. 
          Tots els sets comparteixen la mateixa referència P05309.   
  Foloch, pertany al bàndol fosc i es pot aliar amb els altres dos veïns. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



19 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   LANDOR — MADOLAK  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2005 

♖Sèrie:   LEGENDS  -  DOBLE  ♖Referència:  P05705 

♖Quantitat de peces:  225 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Darrera caixa fabricada per Popular de Juguetes.    
 Un set doble per construir dos castells mitjans, enfrontats per batallar.     
   La crisis de l’empresa obliga al seu tancament en aquest any 2005. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   GLYNDOR — LORGOLAN  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2005 

♖Sèrie:   LEGENDS  -  DOBLE  ♖Referència:  P05354 

♖Quantitat de peces:  486 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Penúltima caixa fabricada per Popular de Juguetes.    
    El set inclou peces per construir dos castells enfrontats i portar a     
     terme terribles batalles. Son les acaballes de la valenciana PDJ. 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

         En els poc més de set anys de vida, la fàbrica de Manises 
va produir un gran nombre de referències en les diferents sèries 
i línies fabricades. En total podem col·leccionar fins a 62 sets 
diferents, sense comptar les edicions fora de sèrie: 
 

   � Envasos blaus originals: �12  
   � Edició en caixes negres: �16 (inclou reedicions i mini) 
   � Sèrie Monster o similars: �10 (comptant edicions mini) 
   � Presentació en llauna de metall: �5 
   � Sèrie Legends: �11 (inclou els tres formats editats) 
   � Llicències i franquícies: �3 
   � Complements i accessoris: �5 
 

         Tenim coneixement de forces edicions de caire publicitari, 
i també els fascicles de col·lecció. Anys després del tancament 
de PDJ, també es van comercialitzar un parell de sets, que 
reprodueixen models anteriorment fabricats. En total 13 sets:  
 

   � Promocionals i atìpics: �11 (tots els sets coneguts) 
   � Breu etapa de Juguettos: �2 
 

         Aquesta recopilació dels 75 sets, ha estat formulada a 
partir de totes les dades conegudes. Si podeu aportar alguna 
pista enriquidora o rectificar alguna dada, podeu escriure a:  
 

                 Baró d’Escornalbou   =  bona.reus@gmail.com  
            Visiteu la web EXINCAT   =  exincat.blogspot.com  



20 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   LA VACA QUE RIE, modelo A  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 2000 ? 

♖Quantitat de peces:  25 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:   Edició promocional per la marca de formatgets. 
  Consta de només dos models: A i B, per construir un “Supercastillo”. 
     Les caixes son idèntiques a diferència d’aquesta indicació: A o B. 

♖Sèrie:  EDICIONS PROMOCIONALS i PUBLICITÀRIES  

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   LA VACA QUE RIE, modelo B  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 2000 ? 

♖Quantitat de peces:  48 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:   Edició promocional per la marca de formatgets. 
  Consta de només dos models: B i A, per construir un “Supercastillo”. 
     Les caixes son idèntiques a diferència d’aquesta indicació: B o A. 

♖Sèrie:  EDICIONS PROMOCIONALS i PUBLICITÀRIES  

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:    QUESITOS KIRI 

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 2000 ? 

♖Sèrie:  EDICIONS PROMOCIONALS i PUBLICITÀRIES  

♖Peces:  de 25 a 45 � ♖Inclou figures o accessoris: NO 

♖Observacions:   Edició promocional per la marca de formatgets. 
   Les marques LA VACA QUE RIE i KIRI, son de la mateixa empresa. 
     Consta de cinc models diferents, per construir el “Supercastillo”. 

♖Castillo Kiri Nº  1  

♖Notes:  Les caixes eren idèntiques en els cinc lots de la col·lecció. 
A la part lateral es podien veure cinc castells amb el nombre assignat.   
  Un enquadrat de color vermell ens indicava el conjunt de cada caixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Amb el total de peces recollides en els cinc castells diferents,   
  podíem arreplegar unes 191 peces per construir un bonic castellet. 

♖Total de peces contingudes: 25 �  

♖Castillo Kiri Nº  5  ♖Total de peces contingudes: 44 �  

♖Castillo Kiri Nº  2  ♖Total de peces contingudes: 45 �  

♖Castillo Kiri Nº  3  ♖Total de peces contingudes: 36 �  

♖Castillo Kiri Nº  4  ♖Total de peces contingudes: 41 �  

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



21 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:   CASTILLO TOY PLANET,  mod. B  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2001 

♖Quantitat de peces:  26 � ♖Inclou figures o accessoris: NO 

♖Observacions:   Edició promocional per la cadena distribuïdora. 
    Toy Planet, amb seu a Paterna, València té més de 200 botigues. 
   El contingut dels dos models de caixa, només canvia en els colors. 

♖Sèrie:  EDICIONS PROMOCIONALS i PUBLICITÀRIES   

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:                 ROBIN HOOD Y  
                   LOS CASTILLOS MEDIEVALES  

♖Fabricant:     POPULAR DE JUGUETES  

♖Sèrie:   EDICIÓ EN FASCICLES DE COL·LECCIÓ   

♖Període: entre 2001 i 2002  ♖Fascicles setmanals total: 60 

♖Editorial:   PLANETA DE AGOSTINI de BARCELONA  

♖Quantitat de peces:  1600 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:   Planeta De Agostini, va editar aquest interessant   
    col·leccionable en 60 lliuraments setmanals en forma de fascicles. 
 

           El títol ROBIN HOOD Y LOS CASTILLOS MEDIEVALES ,  
       ens proposava la construcció del nostre propi castell medieval. 
 

    Els diferents fascicles de la col·lecció ens mostrava com eren els 
  vells castells i el seu entorn històric, de forma amena i molt planera. 
 

   En cada lliurament hi havia una petita quantitat de peces variables 
       per anar recollint i aconseguir muntar el gran castell medieval. 
 

  Amb el total de peces arreplegades, podíem construir un castell de 
 1600 peces, seguint les instruccions que ens facilitaven. També ens   
        lliuraven una senzilla base pel nostre gran castell medieval. 
 
 
 

 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   CASTILLO TOY PLANET,  mod. A  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any:  2001 

♖Quantitat de peces:  26 � ♖Inclou figures o accessoris: NO 

♖Observacions:   Edició promocional per la cadena distribuïdora. 
    Toy Planet, amb seu a Paterna, València té més de 200 botigues. 
   El contingut dels dos models de caixa, només canvia en els colors. 

♖Sèrie:  EDICIONS PROMOCIONALS i PUBLICITÀRIES   

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 



22 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

♖Denominació:  PIZZA HUT, franquícia de Portugal  

♖Fabricant:  POPULAR DE JUGUETES  ♖Any: 2000 ? 

♖Quantitat de peces:  28 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:   Edició regal de la cadena de pizzeries a Portugal.      
??? - Pot tractar-se d’una edició de dues caixes distintes combinables. 
   És un exemplar força rar i molt difícil de trobar. Peça de col·lecció. 

♖Sèrie:  EDICIONS PROMOCIONALS i PUBLICITÀRIES  

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   KING,S CASTLE  

♖Fabricant:  CIFE, fet a la R.P. XINA  ♖Any:  2009 

♖Quantitat de peces:  509 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions: Produït per CIFE, antiga Mediterraneo de Juguetes. 
      Exclusiu per la valenciana Juguettos, amb mes de 300 botigues. 
Còpia gairebé idèntica del set de MORGANDOR ref. P04704 de 2004. 

♖Sèrie:    EDICIÓ per la CADENA JUGUETTOS  

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

♖Denominació:   BATALLA FINAL   

♖Fabricant:  CIFE, fet a la R.P. XINA  ♖Any:  2009 

♖Quantitat de peces:  634 � ♖Inclou figures o accessoris: SI 

♖Observacions:   Produït per a la venda exclusiva a la franquícia. 
       El grup Juguettos va néixer cap el 1992 a Villena prop d’Alacant.      
 Una copia del mateix set de la sèrie LEGENDS ref. P03337 de 2003. 

♖Sèrie:    EDICIÓ per la CADENA JUGUETTOS  

Exin Castillos Segona Generació  PDJ 

Comparativa del contingut de tots els sets de PDJ  Molt Gran �    més de 1000 peces 
Gran �    entre 1000 y 500 

      
8 

           Mitjà �    entre 500 i 100 
         

  14  
     Petit o Mini �    menys de 100 peces 

        
20 

    
+75 

       
              

33             
 

 

►Nombre de referència més baixa de l’any 1999: GUZMÁN EL BUENO ref. P99301. El primer castell de tots.  
►Article amb més edicions distintes: CAMELOT ref. 00333 present fins en quatre formats: � // � // � // �  
►Set amb mes quantitat de peces: GRAN CASTILLO MEDIEVAL de l’any 2001, amb  un total de 2146 peces. 
►POPULAR DE JUGUETES : Constituïda com a Societat Limitada en data 1 de gener de 1996 a València. 
►Ubicació de PDJ: Carrer del Maestrat, 34 - Polígon “La Cova” de Manises al País Valencià. Nif: B-96488729. 
►El propietari principal era Carlos Pérez Álvarez. PDJ va quedar dissolta definitivament el 4 d’abril de 2006. 
 



23 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

           La força creativa de POPULAR DE JUGUETES , va donar una 
gran quantitat de joguines ben imaginatives. En uns escassos deu 
anys d’existència va trampejar amb dignitat en un mercat molt 
competitiu i amenaçat per les propostes arribades d’Àsia. Gràcies a 
POPULAR DE JUGUETES , el nostre Exin Castillos, va tenir una 
segona joventut i va aconseguir prolongar la seva presència, en el 
difícil imaginari infantil d’aquella dècada de revifada.  
 

           En aquest catàleg, podem trobar les sèries i edicions més 
properes al nostre àmbit. Cal advertir que encara es possible 
aprofundir una mica més en aquest laberíntic entramat de les 
edicions de PDJ. En el seu afany per mantenir-se en vida a tota 
costa, aquesta empresa va arriscar-se en el mercat internacional, 
creant productes diferenciats i personalitzats. 

 

           En les darreres temporades, van atacar diferents països 
europeus i també el continent americà. Amb una marca nova 
POPULAR TOYS , i la gamma de construcció X-BLOCKS , van 
presentar-se en territoris d’arreu del planeta, per intentar captivar els 
mercats i consolidar-se com una alternativa diferenciada. 
 

           La línia X-BLOCKS ajuntava referències de la seva gamma 
Exin Blocks, la sèrie dedicada als herois de còmic Marvel, juntament 
amb alguns sets Exin Castillos que ja havien estat comercialitzats 
anteriorment. En aquestes unitats Exin Castillos, es conserven les 
referències originals del producte, així com el nom i el seu contingut. 
Els envasos porten enunciats en set idiomes diferents i la seva 
destinació, fou el mercat exterior. Son peces difícil de veure i que 
només esmento, per curiositat. No hi ha certesa absoluta dels sets 
Exin Castillos, reeditats dins la línia X-BLOCKS , però m’atreviria a 
assegurar, que van ser només vuit de les referències produïdes en 
els primers anys de vida dels Exin Castillos de PDJ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Si teniu qualsevol informació interessant sobre les edicions de POPULAR DE JUGUETES o de 
qualsevol producte dels Exin Castillos, podeu posar-vos en contacte amb EXINCAT. Us recomano la consulta 
dels diferents catàlegs sobre les edicions dels Exin Castillos en les seves diverses èpoques: 
 

♜Rfa. PDF1CGR CATÀLEG GENERAL DE REFERÈNCIES PRIMERA GENERACIÓ ELB   (en preparació)  

♜Rfa. PDF2CGR CATÀLEG GENERAL DE REFERÈNCIES EXIN CASTILLOS SEGONA GENERACIÓ PDJ  

♜Rfa. PDF3CGR CATÀLEG GENERAL DE REFERÈNCIES COMPATIBLES   (en preparació)  
 
 
 

                                              �  Per consultes o aportació de dades   =  bona.reus@gmail.com  
                                          �  Descàrregues  gratuïtes  a EXINCAT  =  exincat.blogspot.com  

???  �  SETS INCLOSOS DINS LA SÈRIE X-BLOCKS  
 

Reedició:    Castells de format gran   

♦P99331 ►JAIME I EL CONQUISTADOR 704 
♦P99332 ►BATALLA DE LAS TINIEBLAS 1090 
♦P99341 ►CASTILLO DE LAS HADAS 1082 
♦P99342 ►CASTILLO EMBRUJADO 982 
♦P00333 ►CAMELOT 725 

 

Reedició:    Accessoris i armes   

♦P01305.1  ►ACCESORIOS, 1 18 
♦P01305.2 ►ACCESORIOS, 2 12 
♦P01305.3 ►ACCESORIOS, 3 18 

Exin Castillos Segona Generació  PDJ ???  � 



24 — ® Totes les informacions i dades, han estan recopilades per EXINCAT, entre 2017 i 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS  

 

ÍNDEX-GUIA ALFABÈTICA AMB TOTS ELS MODELS  
PRODUÏTS PER POPULAR DE JUGUETES 

 

    Denominació del model Pàgina � GUZMÁN EL BUENO   4 

� ACCESORIOS - 1, 2 i 3   7  i  23 � HADAS, CASTILLOS DE LAS   6  i  23 

� ARDEBOR-MINI LEGENDS   18 � ISABEL LA CATÓLICA   5 

� ASALTO A LA FORTALEZA - caixa   9 � IVAN EL TERRIBLE - original   6 

� ASALTO A LA FORTALEZA - llauna 15 � IVAN EL TERRIBLE - reedició   8 

� BALLESTA DE ASALTO   7 � JAIME I EL CONQUISTADOR - original   5 

� BATALLA DE LAS TINIEBLAS - original   5 � JAIME I EL CONQUISTADOR - reedició   8  i  23 

� BATALLA DE LAS TINIEBLAS - reedició   8  i  23 � KING,S CASTLE - de Cife per Juguettos 22 

� BATALLA DE SINTRA - original   6 � LANDOR + MADOLAK   19 

� BATALLA DE SINTRA - reedició   9 � LEGEND OF ZELDA, THE 16 

� BATALLA FINAL - de Legends 17 � MANSIÓN FANTASMA - versió a 12 

� BATALLA FINAL - de Cife per Juguettos 22 � MANSIÓN FANTASMA - versió b 12 

� BOSCLAN-MINI LEGENDS   18 � MANSIÓN MONSTER - caixa 13 

� CAMELOT - original   6 � MANSIÓN MONSTER - llauna 15 

� CAMELOT - reedició caixa   9 i  23 � MEDIEVAL, GRAN CASTILLO   9 

� CAMELOT - reedició llauna 15 � MINI-CASTILLOS - 1, 2, 3, 4, 5, 6... 10 a 12 

� CAÑON DE ASALTO   7 � MINI-MONSTERS - 1, 2, 3, 4, 5, 6... 13  i  14 

� CID CAMPEADOR, EL - original   4 � MORGANDOR 10 

� CID CAMPEADOR, EL - reedició   8 � MORTAN-MINI LEGENDS   18 

� DRAGONTOR-LEGENDS 17 � PIZZA HUT - (edició a Portugal)   22 

� EMBRUJADO, CASTILLO 12  i  23 � PLANETA DE AGOSTINI 21 

� EVERMONT-MINI LEGENDS   17 � QUESITOS KIRI - 1, 2, 3, 4 i 5 20 

� FERNANDO III EL SANTO   5 � ROBIN HOOD   10 

� FINLEK-MINI LEGENDS   17 � SANCHO EL FUERTE     4 

� FOLOCH-MINI LEGENDS   18 � SHREK  16 

� FORTALEZA DE FUEGO, LA 16 � SHREK & FIONA  16 

� FORTALEZA IMPERIAL 15 � TEMPLARIOS, CASTILLO DE LOS 15 

� FROILÁN EL BATALLADOR   4 � TOY PLANET - A i B   21 

� GLYNDOR + LORGOLAN   19 � VACA QUE RIE, LA - A i B   20 
 
� Envasos blaus originals 
� Edició en caixes negres 
� Presentació llauna de metall 

� Sèrie Monster o similars 
� Sèrie Legends 
� Llicències i franquícies 

� Complements i accessoris 
� Promocionals i atípics 
� Breu etapa de Cife-Juguettos 

� Les reedicions dins de la gamma X-Blocks, NO han estat considerats en cap dels còmputs totals 
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Gràfic comparatiu entre les sèries editades 

      +75  
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