
2a  TROBADA TINTINAIRE DE CATALUNYA 
 

SABADELL 
 

Diumenge 22 d’octubre de 2006  
 
 
 
A partir de les 11 del matí al jardí de Caixa Sabad ell 
 
Mostra i intercanvi d’objectes tintinaires per part de col·leccionistes 
 
Partit de Futbol  entre els equips de Sildàvia i Bordúria al pati de l’Escola Industrial 
 
Taller de dibuix de còmics a càrrec de l’Escola de Còmic Joso 
 
Tintinventari, animació a càrrec de Salvador Boix 
 
Taller de globus aerostàtics “El coet de Tintin” a càrrec de L’Obrador 
 
Parada d’automòbils clàssics (sortits dels àlbums de Tintín) 
 
Presentació de l’exposició “La història de l’aviació a les aventures de Tintín” 
 
Tot amenitzat amb la música de l’acordió d’en Joan Alavedra 
 
Cap a les 2 del migdia descans per anar a dinar 
 
 
 
 
A partir de les 5 de la tarda a l’Auditori de Caixa  Sabadell 
 
Representació teatral de l’obra “On s’ha ficat en Tornassol ?” a càrrec del Grup de 
Teatre del Centre Parroquial Sant Vicenç, amb l’actuació especial de la cantant 
Rosa Nonell en el paper de Bianca Castafiore, interpretant  “L’ària de les joies” de 
Faust, de Gounod. 
 
Xerrada  sobre el tema “Tintín i el món paranormal”  a càrrec de David Baker (Xifort), 
membre de Tintincat. 
 
Cap a les 7 del vespre Cloenda 
 
 
Nota:  Tots els actes de la trobada són gratuïts, no obstant, ja que l’aforament de 
l’Auditori és limitat, pels actes que s’hi faran s’han de recollir els tiquets al stand de 
Tintincat durant tot el matí, fins a exhaurir-ne les existències. 
 



 

Actes paral·lels a la trobada 
 

 

 
Exposicions: 
 
 
La història de l’aviació a les aventures de Tintín   
Organitza:  Parc Aeronàutic de Catalunya PAC 
Lloc:   a l’Aeroclub Barcelona-Sabadell (Aeroport de Sabadell)  
Dates:  Del 23 d’octubre al 12 de novembre 
 
 
Tintín en 3-D, Col·lecció privada de Can Tonet 
Organitza:  Banc Sabadell i Can Tonet 
Lloc:  a les vitrines del Banc de Sabadell a la Plaça Catalunya. 
Dates : Del 26 de setembre al 5 de novembre 
 
 
Tintín, les meves aventures per les muntanyes 
Organitza: Servei general d’informació de muntanya SGIM 
Lloc:  a l’ermita de Sant Vicenç de Jonqueres, carretera de Prats de Lluçanès, 2  
Dates : Del 22 d’octubre al 6 de gener. Dilluns i dijous de les 19’00 a les 22’00 hores. 
 
 
 
 
Xerrades: 
 
 
La història de l’aviació a les aventures de Tintín 
Conferenciant:  Cristòfol Jordà, membre del Parc Aeronàutic de Catalunya. 
Lloc : Sala Àmbit Cultural d’ El Corte Inglés (6a planta) 
Dia:  Dimarts 17 d’octubre a les 19’30 hores  
 
Tintín, un astrònom de vinyeta 
Conferenciant:  Jaume Sacasas, membre de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. 
Lloc : Auditori de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell (Parc Catalunya) 
Dia:  Dimecres 18 d’octubre a les 20,00 hores  
 
Es pot viure sense Tintín ? 
Conferenciant:  Joan Manel Soldevilla, membre de Tintincat. 
Lloc : Sala Àmbit Cultural d’ El Corte Inglés (6a planta) 
Dia:  Dijous 19 d’octubre a les 19,30 hores  
 
 
 


