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Segons la web de l’Organització Juvenil Espanyola (OJE), Cataplán és un grup de teatre seu

Mollet cancel·la un curs de teatre 
pels lligams franquistes del director
Mollet del Vallès

JL. Rodríguez Beltrán

L’Ajuntament de Mollet ha 
suspès les activitats infantils 
que feia l’entitat Cataplán 
Teatro al Centre Cívic del 
barri de Lourdes a partir de 
les queixes que havien rebut 
d’alguns pares i mares que 
denunciaven una presumpta 
vinculació del seu director 
amb l’Organització Juvenil 
Espanyola (OJE), una entitat 
amb influències franquistes. 

La decisió de l’Ajuntament 
es va prendre aquest dilluns 
després d’una reunió entre 
responsables municipals i 
l’entitat tal com havia avan-

çat EL 9 NOU. “En un curs de 
teatre infantil s’hi ha d’anar 
a fer teatre i res més”, argu-
menta l’alcalde Josep Monràs 
(PSC), després de prendre 
la decisió. L’Ajuntament 
retornarà els diners a totes 
les famílies afectades per la 
suspensió d’aquests cursos.

D’aquesta manera, l’Ajun-
tament dóna per tancada 
la vinculació de Cataplán 
Teatro amb l’actual oferta 
de cursos i tallers dels cen-
tres cívics per a aquest curs 
2011/2012. Ho fa per la pre-
sumpta vinculació amb l’OJE, 
que és una entitat fundada 
l’any 1960 com a continuïtat 
de les Falanges Juveniles de 

Franco i el Frente de Juven-
tudes. Tot i això, a partir de 
1976, va deixar de ser un 
organisme públic del Movi-
miento. 

Fonts del mateix equip de 
govern expliquen que la pro-
gramació de cursos i tallers a 
la xarxa de centres cívics l’or-
ganitza l’Ajuntament amb la 
col·laboració d’entitats de la 
ciutat. En aquest cas, el titu-
lar del curs que feia Cataplán 
Teatro era de l’Associació de 
Dones Gènesi. De fet, aques-
ta entitat feia tres activitats 
aquest curs al Centre Cívic 
de Lourdes: un casal infantil, 
teatre per a adolescents i tea-
tre infantil. Tot i això l’Ajun-

tament remarca que això ha 
estat un cas aïllat respecte a 
l’oferta de cursos i tallers.

Cataplán Teatro és una 
entitat registrada l’any 2009 
que des d’aleshores havia 
fet tot un seguit d’activitats 
infantils de teatre a Mollet. 
La vinculació amb l’OJE ve 
donada pel mateix respon-
sable de l’entitat, Manuel 
Aguilella, que també ocupa 
el càrrec de president delegat 
de l’OJE a Catalunya. A més, 
hi ha documents a la mateixa 
pàgina web de l’OJE que vin-
culen les dues associacions 
i parlen de Cataplán Teatro 
“com un grup de teatre de 
l’OJE de Barcelona”.

Un menor intoxicat 
lleu en un incendi 
en una casa de Sant 
Celoni
Sant Celoni

Un menor va patir una into-
xicació lleu pel fum en un 
incendi que va afectar el pis 
on viu a Sant Celoni aquest 
dimarts a la nit. Els fets van 
passar cap a 2/4 de 10 del 
vespre en una casa del núme-
ro 34 del carrer Sant Pere. El 
foc va cremar una campana 
extractora i va provocar fum 
que va intoxicar el menor. 
Va ser traslladat a l’Hospital 
de Granollers. Una dotació 
dels Bombers va treballar per 
apagar les flames. El dilluns 
dues persones també van ser 
ateses després d’inhalar fum 
en un incendi a Mollet. En 
aquest cas, no van ser traslla-
dats a l’hospital.

Busquen durant tota 
la nit un ciclista de 
l’Ametlla perdut a la 
muntanya
L’Ametlla del Vallès

Efectius dels Mossos d’Es-
quadra, de la Policia Local de 
l’Ametlla i d’altres policies 
locals de municipis veïns, 
Bombers i voluntaris de 
Protecció Civil van buscar 
durant tota la nit de dilluns 
a dimarts a un ciclista veí de 
l’Ametlla que va sortir en 
bicicleta i no va tornar a casa 
al vespre. L’home s’hauria 
perdut a causa de la boira. 
A primera hora del matí, va 
poder tornar fins a una zona 
on va contactar amb els seus 
familiars, que el van anar a 
buscar. No va patir cap mena 
de ferida ni lesió.

Crema el motor d’un 
vehicle a l’interior 
d’un taller de Mollet 
i fereix una persona
Mollet del Vallès

L’incendi del motor d’un 
vehicle a l’interior d’un taller 
del carrer Anselm Clavé 
de Mollet aquest dijous al 
matí va provocar ferides a 
un home de 41 anys i veí de 
Barcelona. L’home va inhalar 
fum i va haver de ser traslla-
dat a l’Hospital de Mollet. El 
foc va afectar el motor d’un 
vehicle i altres elements que 
hi havia a prop. Tot i això, els 
mateixos treballadors el van 
poder apagar fent servir els 
extintors. Fins a cinc dotaci-
ons dels Bombers es van tras-
lladar a aquest taller. Quan 
van arribar, el foc ja estava 
apagat.

Un ferit en una 
sortida de via 
d’una furgoneta 
a Martorelles
Martorelles

Un home de 34 anys va que-
dar ferit amb pronòstic reser-
vat aquest dijous a cap a 3/4 
de 7 de la matinada després 
de patir un accident a la car-
retera BV-5001 a l’altura del 
quilòmetre 15, a Martorelles. 
La furgoneta va sortir de la 
via. El ferit va ser traslladat a 
l’Hospital de Granollers.

Sortida de via 
amb un ferit 
lleu a la C-17 a 
Aiguafreda
Aiguafreda

Una persona va patir ferides 
lleus dijous cap a la 1 del 
migdia en un accident a la 
C-17 a l’altura d’Aiguafreda. 
El vehicle on anava el ferit va 
sortir de la via a l’altura del 
quilòmetre 40 en sentit sud. 
La víctima és veïna d’Esplu-
gues de Llobregat.

La policia de l’Ametlla 
recupera un furgoneta 
carregada de cable de 
coure i eines 

L’Ametlla del Vallès

La Policia Local de l’Ametlla 
va recuperar dimecres de la 
setmana passada un furgo-
neta que estava carregada 
de cable de coure i diverses 
eines, presumptament roba-
des. L’actuació es va fer a 
la urbanització La Miranda 
quan una patrulla va veure 
una furgoneta que feia una 
maniobra estranya. La van 
aturar i les persones que hi 
anaven a l’interior van fugir 
en direcció a una zona bos-
cosa. La Policia Local, amb el 
suport dels Mossos, van ini-
ciar una recerca per la zona 
que no va permetre localitzar 
els sospitosos. PO
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La Policia Local de Granollers redueix un home amb problemes 
psiquiàtrics que s’havia estirat enmig del carrer Foment

Aparences que enganyen

Granollers

EL 9 NOU

Matí de Tots Sants. La Policia 
Local de Granollers rep una 
trucada que els informa que 
hi ha una persona estesa a 
terra enmig del paviment del 
carrer Foment, a la cruïlla 
amb l’avinguda Sant Esteve. 
La patrulla més propera es 
desplaça fins a la zona i com-
prova que la persona –és un 
home de 55 anys i que viu en 
aquesta zona de la ciutat– 
continua estirat a terra amb 
el risc que això comporta. Els 
agents li demanen què li pas-
sa i s’adonen que és un home 
que pateix una malaltia men-

tal i que pateix una crisi. De 
seguida alerten els serveis 
sanitaris per atendre l’home, 
que s’altera en veure la poli-
cia. Durant aquest temps, 
tres policies van mantenir 
l’home immobilitzat a terra 
per evitar que els agredís o 
pogués escapar. L’espera de 
l’ambulància es va fer llar-
ga i força persones es van 
acabar aturant al carrer per 
veure què passava. Algunes 
van arribar a increpar els 
policies recriminant-los que 
tinguessin l’home estirat a 
terra i immobilitzat. Fins i 
tot es va aturar el conductor 
d’un turisme que va baixar 
del cotxe i va escridassar els 

policies “sense tenir ni idea, 
realment, de què estava pas-
sant”, diu el cap de la Policia 
Local, Lluís Colomer. “La 
gent el primer que pensa és 
que l’estàs pegant però en 
situacions així per nassos cal 
actuar i garantir que aquella 
persona rebrà assistència 
mèdica”, apunta Colomer, 
que lamenta que es jutgin 
les actuacions policials sense 
tenir coneixement de per què 
es fan les coses. Passats deu 
minuts va arribar l’ambulàn-
cia i els agents van ajudar els 
sanitaris a carregar l’home a 
la llitera. Va quedar ingressar 
en un centre psiquiàtric, d’on 
va escapar l’endemà.


