
5a TROBADA TINTINAIRE DE CATALUNYA 
 

VALLS 
 

Diumenge 4 d’octubre de 2009 
 

A partir de 2/4 d’onze del matí a la plaça del Pati 
 

Mostra, venda i intercanvi d’objectes tintinaires per part de col·leccionistes, 
comerciants  i afeccionats. 
 
Taller de dibuix de còmic a càrrec de Dani Majà. 
 
Animació tintinaire a càrrec dels conta contes del grup “Vivim del 
Cuentu”, amb l’espectacle “Històries d’un tintinòleg”. 
 
Acompanyament  musical tintinaire a càrrec del grup “Loren Música en 
viu”.  
 
“Tintinventari”, espectacle a càrrec de Salvador Boix.   
 
Tallers de manualitats tintinaires: construcció del coet lunar de Tintín, del 
tauró del tresor de Rackham el Roig, i d’un Tintín articulat. 
 
Taller de lectura de còmics de “Els còmics a l’abast”, al pati  de Sant 
Roc. 
 
Taller d’acoloriment, “Dóna color a Tintín i els seus amics”.        
 
També es podrà visitar l’exposició “Els inicis d’una gran aventura” a la Sala 
Sant Roc, sobre els orígens del personatge i el seu autor, junt amb una 
mostra d’objectes, llibres, còmics i altres relacionats amb l’obra, entre els 
dies 25 de setembre i 11 d’octubre. 
 
 

Cap a les dues del migdia descans per anar a dinar. 

 
 

A partir de les 5 de la tarda, al Teatre Principal. 
 
“Hergé, Tintín i ... endavant la música!” Muntatge audiovisual amb so, 
imatges i música en directe. Amb la intervenció del grup The Lastand i el 
Cor Audite i amb la col·laboració d’en David Baker, Xifort 
 
Cap a les 7 del vespre acte de cloenda 
 
 
Nota: Tots els actes de la trobada són gratuïts     
 



Actes paral·lels a la trobada 
 
 

Valls se suma a la trobada tintinaire de Catalunya amb un seguit d’activitats que 
culminen amb els actes del 4 d’octubre. 
 
Del 25 de setembre a l’11 d’octubre 
A la Sala d’Exposicions de Sant Roc, de l’Institut d’Estudis Vallencs (c. Jaume 
Huguet, 1) exposició “Els inicis d’una gran aventura”, sobre els orígens del 
personatge i el seu autor, junt amb una mostra d’objectes, llibres, còmics i altres 
productes relacionats amb l’obra. 
 
Dimecres 30 de setembre. 
Presentació i projecció del documental biogràfic “Tintin et moi”, d’Anders  
Ostergaard, al Pati de Sant Roc, dins les activitats « La Parra/Activitats de petit 
format » de l’IEV. 
 
Durant les setmanes prèvies a la trobada entrevistes, reportatges i ímputs 
informatius a Ona Valls. 
 

  

                                           
 

 


