PROGRAMA DE LA 13ª TROBADA TINTINAIRE DE CATALUNYA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
(DIUMENGE DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2017)
Vine i gaudeix d’una jornada original amb el personatge de còmic universal

MATÍ
(Plaça Lluis Millet)



10.00 a 11 hores: Exposició de cotxes clàssics anys 30 a 60 de les aventures de Tintín.
11 hores: Arribada de Tintín en tren. Benvinguda multitudinària i lliurament de les Claus de la
ciutat per les autoritats.
11.15 a 11.45 hores: Cercavila de benvinguda amb els Caparrots, batukada i cotxes clàssics pels
carrers Villà, Valldoreix, Santa Maria i Santiago Russinyol fins a Pça. Octavià.



(Plaça Octavià)


11 a 14 hores: Inici de la trobada. Paradetes amb productes i col∙leccions tintinaires. Taller de
còmic per a infants amb la dibuixant Sílvia López.
11.30 a 14 hores: Concurs de gossos solidari “Tintin busca el seu amic” amb El Cau Amic.
Gimcana tintinaire per a nens i nenes de 7 a 12 anys als jardins posteriors del monestir.
11.45 hores (aprox.): Arribada de Tintín i la cercavila. Exposició dels cotxes clàssics.
12 hores: Pregó a càrrec del periodista i membre de 1001, Salvador Cot.
12.15 hores: Dinamització i conta contes a càrrec de Qguaypark.
13.30 a 14 hores: Lliurament de diplomes i premis als guanyadors de la gimcana, del concurs de
gossos solidari “Tintín busca el seu amic” i del concurs de dibuix escolar tintinaire.







(*) En cas de pluja els actes de la Pl.Octavià es traslladaran al Celler Modernista del C. Sant Medir.

TARDA
(Casa de Cultura, 1r pis)






17 hores: Actuació de la banda de música infantil i juvenil de “Fusió” dirigida per Enric Mestre
interpretant temes musicals de les Aventures de Tintín.
17.30 hores: Xerrada ”Les traduccions de Tintín al català de Joaquim Ventalló” a càrrec de David
Baker, Xifort.
18.00 hores: Concurs tintinaire “Endevina la vinyeta tintinaire” a càrrec de David Baker, Xifort.
18.30 hores: Passi d’audiovisual tintinaire.
19.00 hores: Cloenda de la trobada a càrrec de Jordi Duch, president de 1001, Associació Catalana
de Tintinaires.

ACTIVITATS PARAL∙LELES A LA TROBADA:




Del 27 d’oct. al 5 de nov.: Aparadors amb decoracions tintinaires a les botigues organitzat per
l’Associació de Comerciants Sant Cugat Comerç.
Del 25 d’oct. al 10 de nov.: Exposició de dibuixos tintinaires del concurs a la Casa de Cultura.
Del 2 al 15 de nov.: Exposició “La geografía de Tintín“ a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater.
Exposició “Les llengües de Tintín” a la Casa de Cultura.

Per a més informació de les activitats: info@1001.cat

