3a TROBADA TINTINAIRE DE CATALUNYA
FIGUERES
Diumenge 21 d’octubre de 2007

A partir de 2/4 d’11 del matí a la plaça Josep Pla i els jardins Puig
Pujades (davant del Teatre Municipal)
Mostra i intercanvi d’objectes tintinaires per part de col·leccionistes i aficionats
Taller de dibuix de còmic a càrrec de Dani Majà
Tintinventari, animació i espectacle a càrrec de Salvador Boix
Activitats teatrals a càrrec de la companyia La Bèstia peluda
Retrats de tintinaires: proposta artística del fotògraf Jordi Puig
I també:
Exposició Tintinotècnia al Museu de la Tècnica de l’Empordà
Cap a les dues del migdia descans per anar a dinar

A partir de les 5 de la tarda a l’Auditori del Cercle Sport
Homenatge a Joaquim Ventalló, primer traductor de Tintín al català, que comptarà
amb la presència de la seva filla, Eulàlia Ventalló.
Estrena de la Cançó dels insults, a càrrec de la coral de l’Institut Ramon Muntaner,
dirigida per Ernest Pons.
Treballant amb Hergé, xerrada a càrrec de Claude Lambert, col·laborador directe del
mestre a les pel·lícules d’animació Tintín al Temple del Sol i Tintín i el llac dels
taurons.
Cap a les 7 del vespre Cloenda

Nota: Tots els actes de la trobada són gratuïts

Actes paral·lels a la trobada
Al voltant del dia de la trobada, les setmanes anteriors i posteriors, Figueres i la
comarca de l’Alt Empordà es volen sumar a la celebració del centenari d’Hergé i a la
trobada tintinaire de Catalunya amb un seguit d’activitats que culminaran amb els
actes del 21 d’octubre.

Aparadors tintinaires a botigues i comerços de Figueres.
Exposició Tintinotècnia al Museu de la Tècnica de l’Empordà
Carrer Fossos, 12, de Figueres.
Activitats diverses a les escoles i instituts de la comarca.
Activitats a la Biblioteca Municipal Carles Fages de Climent
Plaça del Sol, 11, de Figueres.
Programació especial als mitjans de comunicació
Dins el II cicle de cinema i ciència que organitza el Museu de la Tècnica i que es
duu a terme al Patronat de la Catequística, projecció el divendres 26 a les 8 del
vespre, de la pel·lícula d’animació : Objectiu: La lluna.

