
10a. TROBADA TINTINAIRE DE CATALUNYA 
LA GARRIGA 

Diumenge 19 d’octubre de 2014 
 

• A partir de les 11 h a la Plaça Can Dachs 
 

 

Exposició de parades de venda d’objectes tintinaires. 

 

Exposició de vehicles antics sorgits dels àlbums de Tintín a càrrec       

de VINTAGE CAR CLUB de Sant Andreu. 

 

Pregó de la trobada a càrrec d’Eulàlia Ventalló, filla de Joaquim 

Ventalló, traductor de les aventures de Tintín en català. 

 

Taller de manualitats del Professor Tornassol. Invents, a càrrec 

de CAN XIC . 

 

Conte-contes a càrrec de Quim Panyart. 

 

 

Cap a les dues del migdia descans per anar a dinar 

 

• A partir de les 17 h a l’Auditori de l’Escola de 
Música 

 

Explicació del concurs tintinaire. 

 

Taula rodona on experts tintinaires xerraran sobre el Futur de 

Tintín. 

 

Final del concurs, resultats i lliurament de premis. 

 

Cloenda. 

 

Nota: Tots els actes de la trobada són gratuïts. En cas de pluja 
els expositors estaran al porxos de Can Dachs 

 

Actes paral·lels a la Trobada 
 

 
Del 10 al 24 d’octubre la Biblioteca Núria Albó ofereix una Mostra 

bibliogràfica sobre el món de Tintín. 

 
Dijous 16 d’octubre a les 20 hores, també  a la Biblioteca Núria 

Albó, xerrada sobre el tema: Tintín, una lliçó d’història del segle 
XX, a càrrec de David Baker, soci fundador de l’Associació catalana 

de tintinaires. 

 

L’emissora local Ràdio Silenci informarà sobre la trobada i els seus 

actes durant els dies anteriors, entrevistes el mateix dia de la 

trobada i resum al final del dia. 

 

Organitzador 
 

 

 

 

Col·laboradors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Altres trobades 

 
1001 és una associació 

sense ànim de lucre 

que vol aplegar tots els 

i les tintinaires de 

Catalunya. 

 

Considerem que 

tintinaire ho és 

qualsevol persona que 

gaudeix amb la lectura 

de les aventures de 

Tintín. La finalitat de 

1001 és la divulgació i 

l’estudi de l’obra 

d’Hergé i la preservació 

i catalogació del 

patrimoni tintinaire 

català. 

 

A 1001 editem una 

revista semestral per 

als socis i organitzem 

diverses activitats com 

ara xerrades, 

conferències, taules rodones, mostres i una trobada anual itinerant 

per diferents poblacions del nostre país per tal de fer-nos conèixer i 

fer-ho passar bé a la gent. Pots trobar tota la informació relacionada 

amb l’associació al nostre web. 

www.1001.cat 
Anima’t i fes-te’n membre ! Estaràs informat de tot allò que passa en 

el món tintinaire. 


