
Barcelona, 18 d’octubre de 2005 
 
Amics i amigues tintinaires, 
 
Tal com us hem anat informant aquestes darreres setmanes, el dissabte 5 de 
novembre tindrà lloc la I TROBADA TINTINAIRE DE CATALUNYA a Martorell. 
Volem que aquesta sigui una festa oberta a tothom, però que serveixi sobretot 
per reunir el màxim de tintinaires socis de Tintincat. Per aquest motiu us 
convidem i us animem a venir-hi. En aquest comunicat trobareu totes les 
informacions imprescindibles referents a la diada. Esperem trobar-vos allà! 
 

La junta de Tintincat 
 
PROGRAMA 
 
11 h: Fira Tintín.  
Als jardins de l'Enrajolada. 
Amb la banda Amics de l'Harmonia, un espai d'activitats manuals, un espai 
Tintincat, un set fotogràfic i un espai d'intercanvi/exposició d'objectes per a 
col·leccionistes particulars. 
 
12 h: Inauguració de l'exposició "Tintín en B/N".  
A la sala d'Exposicions de l'Enrajolada. 
 
12.30 h: Espectacle infantil. "Tintinventari", amb Salvador Boix.  
Als jardins de l'Enrajolada. 
 
13.00 h: Visita al museu de l'Enrajolada. 
(Activitat reservada als socis tintinaires) 
 
14.00 h: Dinar 
(Per als socis i les seves famílies. Inscripció prèvia) 
 
16.30 h: Projecció del documental "Tintín i jo".  
A la Casa de Cultura. 
 
18.00 h: Conferència "Tintín i la Història del segl e XX". A càrrec de David 
Baker (Xifort). 
A la Casa de Cultura. 
 
19.00 h: Cloenda. 
 
*Totes les activitats seran gratuïtes (excepte el dinar). 
*Porteu el carnet tintinaire (la visita a l’Enrajolada està reservada per a socis). 
*Totes les activitats tindran lloc al recinte de l’Enrajolada (c. de l’Aigua, 1) i de la 
Casa de Cultura (c. de Francesc Santacana, 13). 



OBSERVACIONS 
 
*Espai per a col·leccionistes 
Tintincat posarà a disposició dels col·leccionistes tintinaires que ho desitgin una 
taula perquè, sota la seva responsabilitat, hi exposin els seus objectes, els 
intercanviïn si els sembla bé o, si més no, es posin en contacte amb altres 
col·leccionistes tintinaires. 
Aquest espai estarà actiu entre les 11 i les 12 del matí. 
Us animem a participar-hi! 
 
*Dinar 
Per facilitar l’estada del dia sencer a qui ho desitgi, Tintincat ofereix la possibilitat 
de participar en un dinar que tindrà lloc al restaurant Besllum de Martorell 
(http://www.cateringcasanovas.com). 
 
El restaurant queda apartat de l’espai central de la Trobada. El mateix dia de la 
trobada ja organitzarem el trasllat entre un i altre lloc. 
 
Hi haurà dos menús disponibles: 
 
Adults (15,50 €): 
Fideuà amb allioli 
Milfulls de xai confitat amb patates i ceba 
Mousse de llimona 
(Pa, aigua, vi i cafè inclosos). 
 
Infantil (10 €): 
Macarrons a la bolonyesa  
Escalopa de pollastre amb patates fregides 
Bola de gelat 
(Pa i aigua inclosos). 
 
Si voleu participar en aquest dinar, HEU D’INGRESSAR ABANS DEL  30 
D’OCTUBRE L’IMPORT SENCER  dels menús que volgueu reservar (no oblideu 
d’indicar el vostre nom en el moment de fer l’ingrés!!!!). 
(Sense aquest ingrés no reservarem cap plaça per al dinar) 
 


