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NOU9 CALAIX EL 35

Ferran Vidal i el seu fill Jaume amb algunes de les joguines creades conjuntament

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’exposició que es pot veure 
aquests dies el Centre Ate-
neu Democràtic i Progres-
sista de Caldes de Montbui 
presenta una doble curiosi-
tat: la temàtica i l’autoria. 
“Joguines de cartró” està 
formada per una vintena de 
joguines, algunes de grans 
dimensions, fetes de cartró 
per l’artista calderí Ferran 
Vidal, conjuntament amb el 
seu fill Jaume, de cinc anys. 

El treball entre pare i fill, 
un fet força excepcional, 
va començar fa dos anys, 
“sense cap intenció de fer 
cap exposició”, arran de la 

separació de l’artista. “Ens 
vam adonar que a casa no 
hi havia gaires joguines, i 
ens les vam començar a fer, 
primer una ciutat amb enva-
sos, un drac, el tauró sub-
marí de Tintín... Cada cop 
vam anar fent joguines més 
ambicioses”, explica Ferran 
Vidal.

A l’exposició que es pre-
senta fins al 19 de maig 
s’hi poden veure una vin-
tena de joguines, des d’una 
locomotora de tren de dos 
metres de llarg fins a naus 
espacials, robots, disfresses, 
dinosaures, cotxes o jocs 
d’escacs. Totes les joguines 
les han fet de cartró, pintat 
convenientment, i sempre 

amb algun afegitó com un 
cordill, un filferro, tubs o 
una llanterna. Tècnicament 
són peces molt ben fetes, 
que no s’acostumen a veure. 
“Al final, el resultat et dóna 
joguines teledirigides, amb 
sorolls, amb ulls, que es 
mouen...”, comenta Vidal. 
Moltes d’elles estan fetes 
a la mida dels nens, com 
la nau espacial X-Wing de 
Star wars, l’hidroavió o el 
coet del Tintín o un vaixell 
pirata. 

UN FET AMB RELLEVÀN-
CIA “SOCIAL I POLÍTICA”

L’artista de Caldes de 
Montbui, però, remarca 

especialment la rellevància 
social i política d’aquest fet. 
“Amb la nova legislació, i la 
possibilitat de fer una cus-
tòdia compartida amb règim 
assimilat, he tingut la possi-
bilitat de poder passar més 
temps amb el meu fill i poder 
crear i construir totes aques-
tes joguines”, explica Vidal. 
“Si només pots estar amb el 
teu fill un cap de setmana 
de tant i tant, i alguna hora 
entre setmana, no tens temps 
de fer totes aquestes coses”, 
afegeix.

Les joguines que han creat 
pare i fill, i tot el seu procés 
de creació també es poden 
veure al bloc www.joguines-
decartro.blogspot.com.

Primer dissabte 

amb Mostra 

d’Entitats a Sant 

Celoni

Sant Celoni

EL 9 NOU

Per segon any consecutiu, 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
presenta una proposta per 
omplir d’activitats tots els 
dissabtes a la tarda dels 
mesos de maig i juny. La 
Mostra d’Entitats es reparti-
rà durant cinc dissabte entre 
les 6 de la tarda i les 9 del 
vespre a la plaça de la Vila, 
que acollirà diferents activi-
tats com xocolatades, tallers, 
inflables, gegants i jocs orga-
nitzats per les entitats parti-
cipants. La primera Mostra 
es farà aquest dissabte. Les 
següents es faran el dia 11 de 
maig, i l’1, 15 i 22 de juny.

A més, es faran altres acti-
vitats, com el II Festival de 
Poesia de Sant Celoni, que 
tindrà lloc el 18 de maig a 
Can Ramis, a El Celler i al 
Claustre de l’Hospital Vell, 
de les 5 de la tarda a les 10 
del vespre. El 25 de maig, els 
carrers del centre acolliran la 
Fira d’en Loni, mentre que la 
tarda del dissabte 8 de juny 
tindrà lloc Arrelcat, organit-
zat per la Colla Bastonera 
Quico Sabaté a la plaça de la 
Vila. 

El diumenge 9 de juny, 
el Parc de la Rectoria Vella 
acollirà el 5è Festival de les 
Veus, organitzat per Intuït, 
Centre de la Veu. La pro-
gramació del mes de juny 
acabarà amb els tradicionals 
Tastets d’Estiu.

Segons la regidora de Cul-
tura de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, Júlia de la Encarna-
ción, la idea d’aquesta pro-
gramació és “sumar diversos 
projectes que lliguen entre 
si amb la idea de revitalitzar 
la vida al carrer, dinamitzar 
Sant Celoni culturalment, 
socialment i també econòmi-
cament”. 

Ferran Vidal i el seu fill Jaume, de cinc anys, exposen una vintena de joguines al Centre

Una exposició mostra joguines de 
cartró fetes per un pare i un fill

Passejada en 
bicicleta de 
l’escola Joan Miró 
de Canovelles
Canovelles

L’AMPA de l’escola Joan Miró 
de Canovelles ha organitzat 
per a aquest dissabte una pas-
sejada en bicicleta amb la col-
laboració del Servei d’Esports 
(SAE). La concentració serà 
a 2/4 de 10 del matí davant 
l’escola Joan Miró, i la sortida 
a les 10. Cap a les 12 està pre-
vista l’arribada un altre cop a 
l’escola. Al final se sortejarà 
una bicicleta i diversos regals. 
També es farà una botifarra-
da al preu de 3 euros.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Les Franqueses celebrarà 
aquest diumenge la cator-
zena edició de la Fira de 
Sant Ponç, amb activitats 
programades a partir de les 
10 del matí a la rambla de la 
Carretera de Ribes, a la plaça 
de Can Font i a la plaça de 
l’Ajuntament. 

Les activitats començaran a 
les 10 del matí amb diversos 
tallers infantils, i a partir de 
2/4 d’11 amb visites guiades 
a l’edifici de l’ajuntament 
a càrrec de Cinta Cantarell. 
L’acte inaugural serà a les 
11 del matí. També es farà 
l’homenatge que cada any 
rep una persona destacada 
del poble i el bateig dels 
gegantons del Casal Infantil 

i Juvenil.
Al llarg de tot el dia es 

faran activitats permanents a 
càrrec d’entitats del municipi 
i també hi haurà un mercat 
de productes artesans (amb 
una vintena de parades), una 
exposició de plantes remeie-
res a càrrec de l’Associació 
de Veïns Sant Mamet de 
Corró d’Amunt i les tradici-
onals demostracions d’oficis 

Les parades i les activitats ocuparan diversos espais del municipi

Les Franqueses celebra la XXIV 
Fira de Sant Ponç, diumenge

artesans a càrrec de l’Asso-
ciació Cívica i Cultural de 
Corró d’Avall, entre altres. El 
Centre d’Estudis Ferroviaris 
Via Oberta exposarà una 
maqueta ferroviària digital 
i una locomotora, mentre 
que el Centre de Modelisme 
ha organitzat un campionat 
d’escalèxtric.

L’activitat més destacada 
de la tarda serà la VII Can-
tata Municipal a càrrec dels 
alumnes de segon de Primà-
ria de les escoles del muni-
cipi i de l’Escola de Música 
Claudi Arimany. També es 
faran diversos espectacles 
infantils per part dels valle-
sans Xarop de Canya i de 
Galiot Teatre.


