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20 anys posant la cultura a l’abast de tothom
La Biblioteca Núria Albó programa activitats pel seu 20è aniversari

El 28 de novembre de 1998 obria 
les portes la Biblioteca Núria Albó 

a la Garriga. Han passat 20 anys des 
d’aquell dia, i tant els serveis com les 
activitats i els usuaris de la biblioteca 
s’han multiplicat, convertint aquest equi-
pament en un referent del foment de la 
lectura i la cultura.
Ara mateix, la Biblioteca Núria Albó 
compta amb més de 10.100 usua-
ris inscrits i un fons de més de 52.000 
documents. Durant l’any 2017, es van 
fer més de 50.000 préstecs i  més de 
82.000 persones van passar per la bibli-
oteca. De fet, la mitjana de visites diàri-
es és de 300, arribant a puntes de fi ns a 
500 visites en dies en què s’organitzen 
activitats.
I és que la programació de la bibliote-
ca inclou sessions de l’Hora del Conte 

(també en anglès: Story Time), conver-
sa en anglès (English at the library), lec-
tures teatrals,  presentacions de llibres, 
o el Club de Lectura, que enguany arri-
ba als seus 15 anys. 

Actes de celebració
Per celebrar el 20è aniversari, la Bibli-
oteca Núria Albó ja ha programat diver-
ses activitats: el dia 28, es farà un acte 
institucional, amb bufada d’espelmes i 
un espectacle teatral i poètic. L’endemà, 
serà el torn de la música amb el concert 
Aromes del Mediterrani, i divendres 30, 
les famílies podran gaudir de l’especta-
cle El viatge d’en James i d’una xoco-
latada.
Prèviament, el 16 de novembre, s’orga-
nitzarà una activitat d’Escape Room, i el 
23 de novembre, amb motiu del 15è ani-

versari del Club de Lectura, es farà una 
xerrada amb l’escriptora Empar Moliner.

Millores a la biblioteca
Coincidint amb el 20è aniversari, la Bi-
blioteca Núria Albó ha rebut una sub-
venció de la Diputació de Barcelona per 
valor de 100.000 euros que permetrà 
dur a terme una sèrie de millores de l’es-
pai. Així, s’habilitarà un punt d’autoprés-
tec, es renovarà el mobiliari i la il·lumi-
nació del vestíbul i es posaran cortines 
a la sala infantil. Ja al 2019, es preveu 
canviar la distribució de la planta baixa 
per encabir-hi una petita sala polivalent 
i millorar la distribució i el mobiliari de la 
sala infantil. Ara per ara, ja s’ha afegit 
una nova porta automàtica d’entrada a 
la biblioteca, que millora tant l’aïllament 
acústic  com la climatització.

Opinió dels grups polítics

PDeCAT: En un món en què la informació s’ha convertit en un dels béns més preuats per al desenvolupament econòmic, social i cultural 
de les societats, comptar amb biblioteques consolidades, actualitzades i amb recursos moderns és cabdal. Per això coincidint amb el 20è 
aniversari de la Biblioteca Municipal Núria Albó impulsem unes reformes que de ben segur acompliran els objectius de millora d’aquest 
espai municipal.

Acord: La Biblioteca Núria Albó arriba a la vintena d’anys com un equipament de referència ineludible en la vida cultural del municipi. Com 
que en alguns aspectes s’ha quedat petita, hem començat a estudiar-ne la remodelació interna per aprofi tar millor l’espai. Entretant, us 
convidem a gaudir dels actes de celebració d’aquest aniversari tan especial. Per molts anys a tothom, i sobretot a les bibliotecàries que 
hi treballen!

CUP: Els llibres són pàgines, les pàgines paraules i les paraules lletres que transmeten cultura. Aplegats i classifi cats, i ara en companyia 
de nous formats i suports, confi guren una biblioteca. Mesurar el coneixement transmès al veïnat garriguenc durant aquests anys és com 
comptar quants grans de sorra transporta una onada a la platja. Si la vida és un aprenentatge diari, la Biblioteca Nuria Albó és una corrent 
que ens pot transportar cap a l’illa de la saviesa.

C’s: Decía Jacques Bénigne Bossuet: “en Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábase en 
ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás”. Tener una biblioteca en la Garriga como 
la Núria Albó es un tesoro que debemos cuidar no solamente  por los libros y formatos digitales que alberga, sino también por sus salas 
que nos permiten asistir a interesantes charlas y presentaciones de libros. Deseamos que la ignorancia siga teniendo cura en nuestra 
biblioteca multitud de años más.

PSC: Els 20 anys de la Biblioteca Núria albó, han consolidat aquest espai cultural com un centre de coneixement, de creació i d’històries. 
Gràcies a tot l’equip que el dinamitza aportant activitats diverses. Per molts anys!!!

SI: Celebrem el vintè aniversari de la biblioteca Núria Albó i felicitem la gent que amb la seva feina fa possible que aquest important equi-
pament estigui ple de vida i de cultura.

ICV: Aquests 20 anys de Biblioteca pública han estat molt importants com un bon servei de difusió cultural i cohesió social. Per afavorir el 
gust per la lectura i la curiositat social. Cal que la biblioteca es mimi amb els recursos necessaris per afrontar els reptes culturals de futur.

E n  p o r t a d a
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25N DIEM PROU A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

«NO ENS PLOREU, REIVINDIQUEU-NOS»

El fascismo que nos damos entre todos

L’expressió més extrema de les desigualtats per raó de gènere és la violència masclista. Cal que condemnem la violència masclista amb contundència i ro-
tunditat des de tots els sectors i àmbits de la societat. Cal que lluitem contra els imaginaris que la normalitzen, banalitzen i en fan apologia, ja que en la nostra 
societat encara hi ha vigents models de feminitat i masculinitat patriarcals, models que estan molt arrelats en totes les manifestacions culturals.  
Som les administracions públiques, les famílies, els espais educatius i els mitjans de comunicació els agents responsables i imprescindibles per dissenyar 
polítiques i actuacions que transformin aquests imaginaris amb l’objectiu d’assolir models més justos i equitatius de relació entre homes i dones. Sabem que 
aquests imaginaris els aprenem des de ben petits i petites i que en arribar a l’adolescència cerquem models de referència, arquetips, per convertir-nos en 
homes i dones. Per això cal ser conscients de la importància de dur a terme actuacions preventives en aquestes etapes. És imprescindible capacitar les noves 
generacions per identifi car fàcilment la violència masclista i rebutjar-la com a model de relació.
La lluita contra la violència masclista és una prioritat com Govern de la Garriga i una línia estratègica dins de la Regidoria d’Igualtat. El nou Pla d’Igualtat que 
ara ens toca començar a redactar caldrà que sigui elaborat a partir del diàleg i corresponsabilitat d’agents polítics i socials i de les dones del nostre municipi, 
a través de diferents plataformes de participació i tenint en compte les seves necessitats i demandes actuals.
A menys d’un mes per la commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista, des del nostre grup municipal volem refermar els nostres compro-
misos en la lluita per la igualtat de gènere. Per això, sota el lema Diguem Prou a les violències Masclistes, hem organitzat tot un seguit d’actes al voltant del 
dia 25 de novembre per tal de denunciar i posar en el centre del debat aquesta realitat que encara afecta massa dones. Actes als que us convidem a assistir, 
oberts a la ciutadania, ja que només si ho fem tots assolirem els nostres objectius.

Aquest 16 d’octubre ha fet un any que van empresonar Jordi Cuixart i Jordi Sànchez preventivament. La mateixa presó que el 2 de novembre pretenia fer callar 
la veu de l’Oriol Junqueras i de Quim Forn.
Fa pocs dies alguna premsa massa informada publicava que la Fiscalia de l’Estat demanaria la màxima pena al vicepresident Oriol Junqueras. Això vol dir que 
el poden condemnar a 25 o 30 anys de presó per ser el màxim responsable de la preparació del referèndum de l’1 d’octubre. Es tracta de titulars d’una premsa 
que només busca pressionar la Fiscalia, està clar. Però també hi endevinem les evidències que ja més o menys intuíem i que anem constatant a mesura que 
avança la farsa de la causa contra els presos i les preses polítiques: la democràcia a Espanya està greument ferida, la separació de poders és inexistent, i per 
aquest motiu el judici serà injust i sense cap garantia.
L’Oriol Junqueras, ens recorda sovint que ens hem de preparar per a una sentència injusta i que hem de convertir l’odi i la ràbia en força per seguir endavant 
en el camí de la implementació de la república. Ens demana que no els plorem que els reivindiquem: que treballem per eixamplar la base i que abracem tants 
demòcrates i republicans com puguem; també ens diu que no afl uixem, que el millor favor que podem fer a les preses i presos, i al país, és deixar de gesticular 
i treballar estratègicament des de la unitat d’acció i la diversitat d’opcions polítiques, perquè això ens farà molt més forts. I sobretot, que no  oblidem les preses, 
la Carme i la Dolors, perquè la república ha de ser feminista si vol arribar als seus objectius.
Per tant, queda clar que des dels nostres pobles i ciutats, des de les nostres posicions, hem de treballar encara molt més perquè encara falta un bon tros de 
camí per fer. Seguim reivindicant la llibertat i la justícia; anem a les presons i fem actes per recordar i recordar-nos que vivim en un moment d’excepcionalitat. 
I no permetem que es normalitzi la situació: cal que fem entendre a totes i tots els demòcrates, pensin el que pensin, parlin el que parlin, que l’anomenat pro-
blema català només el resoldrà la democràcia, no la repressió.Aquesta és la millor manera de no plorar-los i de reivindicar-los!

El segle passat, Saramago va anticipar-nos que “els feixistes del futur no tindran aquell estereotip de Hitler o de Mussolini. Ni tindran aquell gest de militar dur. 
Seran homes parlant de tot allò que la majoria vol escoltar. Sobre bondat, família, bons costums, religió i ètica. En aquella hora sorgirà el nou dimoni i molt 
pocs percebran que la història s’està repetint”.
El feixisme creix quan algú “sense estereotip de Hitler o de Mussolini, ni gest de militar” explica mentides per enfrontar-nos enlloc de deixar-nos debatre, com 
hem fet sempre a l’ascensor, al bar, al twitter i a l’escola.
El feixisme creix quan algú “sense estereotip de Hitler o de Mussolini, ni gest de militar” s’indigna pels diners que s’inverteixen en gent que arriba a casa nostra 
(si és que hi ha cases d’algú) fugint de misèries, però segueix votant a partits de mafi osos que s’amaguen rere banderes i tertúlies.
El feixisme creix també, quan un 29 de maig un Policia Nacional “sense estereotip de Hitler o de Mussolini, ni gest de militar” argumenta la identifi cació d’en 
Zesahn Muhammad “perquè ets negre. I punt. I et fots” i el feixisme creix encara més quan els Mossos d’Esquadra no accepten la denúncia perquè és d’un 
altre cos policial, creix quan a jutjats arxiven el cas i creix més quan ara mateix s’està valorant a Estrasburg perquè el Tribunal Constitucional va argumentar 
que no era rellevant.
I potser (qui sap), el feixisme creix quan algú “sense estereotip de Hitler o de Mussolini, ni gest de militar” pensa que aquest escrit és banal i de missatge an-
tiquat. Quan no percebem “que la història s’està repetint” i que tenim la responsabilitat, també des de la Garriga, de construir la tomba del feixisme en aquest 
racó de la Mediterrània on vivim.
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Infraestructures vulnerables per manca d’inversió

Estabilitat Política

Canvi al cartipàs a 7 mesos d’acabar el mandat

Fiscalitat justa, verda i amb perspectiva de gènere

Els recents episodis de fortes pluges que hem patit a la Garriga aquest mes d’octubre han deixat al descobert la fragilitat de les infraestructures viàries que passen pel nostre poble 
o ens comuniquen amb municipis veïns.
En efecte, la C-17 s’ha inundat diverses vegades al seu pas per la urbanització Tremolencs. La carretera de l’Ametlla s’omple de perillosos bassals des de la cruïlla del carrer Satè-
l·lits fi ns al pont del Congost o la carretera que ens comunica amb les Franqueses pateix repetidament inundacions sota el pont de la línia R3 (Gorchs).
Així mateix, portem temps patint les inclemències meteorològiques a les nostres escoles. Mesos enrere vam haver de demanar en el Ple que es reparés la teulada del gimnàs de 
l’escola Giroi perquè hi havia goteres. Aquest mes hem vist com l’escola Pinetons ha patit inundacions. L’última, del 14 d’octubre, va ser molt severa. No sabem si també relacionat 
amb la pluja però una tanca de l’escola Tagamanent va cedir fa pocs dies. Afortunadament tot va quedar en un ensurt i no hi va haver de lamentar danys personals. Finalment, casos 
com les acumulacions d’aigua al carrer Banys al barri de Montserrat o la caiguda d’un mur de la pista nº 2 a Can Illa abunden en la idea de la vulnerabilitat d’algunes de les nostres 
infraestructures amb el perill que per al ciutadà comporta.
Des Cs volem revertir la situació. Una situació on el nostre Govern Municipal actua sempre de manera reactiva però mai preventiva. És per això que en el Ple Municipal del mes 
d’octubre vam presentar una moció (de la qual no els podem traslladar el resultat perquè aquest article es lliura dies abans de la celebració del Ple) instant a la Generalitat a solu-
cionar les inundacions de la C- 17. A la Diputació de Barcelona li demanàvem el traspàs de la carretera de l’Ametlla des de la rotonda de l’entrada sud fi ns a la cruïlla amb el carrer 
Banys per poder arranjar el tema dels bassals. A més, instàvem a l’Ajuntament de les Franqueses a millorar el tram inundable sota el pont de la R3  (Gorchs). No només això, també 
demanem a l’Ajuntament mesures preventives auditant tots aquells elements de les nostres escoles que poden suposar un perill per als nostres infants i professors. Algunes AMPA i 
AFA de les escoles públiques de la Garriga es vénen queixant repetidament d’aquesta falta d’inversió que millori la seguretat i el confort a les nostres escoles. Casos com els succeïts 
aquest mes ens demostren que la deixadesa del Govern Budó no pot sostenir-se més i a Cs ho tenim clar: cal actuar-hi.

Uns mesos ja fa que al Parlament de l’Estat hi ha hagut un canvi de majories parlamentàries i s’ha format un nou executiu al govern central, que ha de portar també un canvi a la 
situació política i social a Espanya i Catalunya i afavorir el diàleg entre les institucions. 
Des dels socialistes creiem que hem d’aprofi tar aquestes noves possibilitats per avançar en una reforma consensual del confl icte polític de Catalunya, que ha portat a una divisió 
social, creant angoixa en relacions personals. Més enllà de les raons i motius pels quals s’ha produït aquesta situació, creiem que la ciutadania catalana, majoritàriament, té ganes 
de recuperar el diàleg i la concòrdia que han de començar per afavorir la llibertat de tots els polítics empresonats.
En els darrers dies, s’ha obert un camí cap a pactes importants. L’exemple el tenim a l’esborrany de pressupostos pel 2019 de l’Estat; un pacte entre el PSOE i Unidos Podemos i 
que es pretén sumar a altres forces polítiques, que comparteixin els objectius de millora social.
Aquest esborrany signifi ca una canvi en la política econòmica implementada a l’Estat l’última dècada. Entre altres mesures, aquests pressupostos inclouen elevar el SMI a 900 €, per 
benefi ciar aquelles capes dels empleats que tenen un salari més baix, recuperar el subsidi per desocupació per a majors de 52 anys, derogar els aspectes més lesius de la reforma 
laboral de 2012, recuperar la despesa en política de dependència, recuperar la cotització a la Seguretat Social per als cuidadors, ampliar el pressupost per a habitatge públic, afavorir 
la universalització de l’escola de 0 a 3 anys, reforçant el pressupost per a aquesta franja d’edat i ampliant les ajudes per menjador, incrementar el tipus mínim impositiu per a les 
grans empreses, establir un nou impost per transaccions fi nanceres, i elevar l’impost d’IRPF per a rendes superiors a 130.000 € així com elevar l’impost de patrimoni a les fortunes 
de més de 10 milions d’euros, i reduir l’IVA per als productes d’higiene femenina.
I a part, es proposa una inversió de més de 2.000 milions per Catalunya, alguns dels quals importants per la Garriga, com la proposta de projectes relacionats amb el desdoblament 
de la R3.
Més enllà de discrepàncies ideològiques, aquest projecte de pressupostos signifi ca per tant una millora substantiva respecte a la situació dels últims 10 anys per als habitants del 
nostre país concret i també per a les nostres veïnes i veïns de la Garriga.
En aquest sentit, sembla raonable afavorir l’estabilitat política i apostar per millores polítiques, econòmiques i socials en la vida dels nostres ciutadans. 

Aquest mes de setembre a tots els grups, inclòs el majoritari del Govern municipal, ens va sorprendre una notícia que varen fer pública els companys d’Acord-ERC o d’ERC-Acord 
(com s’anomenen darrerament), anunciaven a bombo i plateret que  la seva executiva havia decidit fer uns canvis en el cartipàs municipal, el que es coneix com la composició del 
govern. Cal recordar que la composició del Govern és un pacte entre els dos partits que formen el Govern, i que en principi ha de valdre per tota la legislatura. El més sorprenent de 
tot és que el partit minoritari al govern, no anunciava un canvi d’un regidor elegit per un altre que el succeeixi, com ha passat a diversos grups, sinó que els canvis feien referència 
a l’assignació de funcions dins el govern, de dedicacions a les respectives regidories i de sous. Els canvis afectaven a 3 dels 4 regidors d’ERC però es veu que els seus socis de 
govern, no en sabien res. És a dir, l’acord de Govern, l’acord de legislatura que signen els dos partits per formar govern, esclatava pels aires sense cap consens o acord previ. ERC-
Acord pretenia canviar la Primera Tinent d’alcalde, canviar el portaveu del grup, i assignar la Regidoria de Societat del Coneixement a un altre regidor, de la que la tenia assignada. 
Tot això venia o ve motivat, segons explicava la notícia a La Garriga Digital publicada pel mateix partit el 12 de setembre , perquè l’actual Primera Tinent d’Alcalde i també regidora 
d’Urbanisme, Regidora de Medi Ambient i Regidora de Societat del Coneixement i Portaveu del grup ha rebut una oferta laboral que no pot rebutjar. A la mateixa notícia s’explicava 
que l’actual Regidora d’Urbanisme entre altres funcions, ja no podria tenir dedicació “teòrica” a l’ajuntament, i per tant, tampoc sou, tot i que seguia compromesa amb el poble i 
formant part del Govern. En aquest moment, quan vàrem veure la notícia, nosaltres vàrem expressar als portaveus dels dos partits que formen el govern, que no estàvem gens 
d’acord en aquest canvi. La Garriga no es podia permetre en ple procés de modifi cació del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), actualment amb l’Avanç de Pla en marxa, 
tenir un regidor d’Urbanisme sense dedicació ni sou, era inconcebible, era una irresponsabilitat greu. Així ho vàrem expressar, i així ho expliquem a la ciutadania. Finalment, sembla 
que el PDeCAT no va acceptar aquesta modifi cació que plantejaven els seus socis al setembre, i a fi nals d’octubre ens informen que es modifi carà el cartipàs tal com demanava 
ERC, però sense acceptar que la regidoria d’Urbanisme es quedi sense una mínima dedicació. Celebrem que no s’hagi acceptat, el que nosaltres consideràvem i considerem una 
greu irresponsabilitat per part d’un partit que espera governar el nostre poble algun dia. (http://www.lagarrigadigital.cat/partits-garriguencs/erc/4562-erc-amb-acord-per-la-garriga-
remodela-el-grup-municipal)

Els impostos són l’instrument que tenim per garantir el benestar, la qualitat de vida i els drets per a tothom. El nostre objectiu fi scal, que any darrera any proposem, 
és de disposar d’una fi scalitat progressiva i sostenible ambientalment per tal de disposar de sufi cients recursos per a fer polítiques redistributives en els ingressos 
i en la despesa, garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats i assegurar la resposta a les necessitats bàsiques de les persones. 
Aquest any com és habitual en el nostre grup, hem elaborat un seguit d’esmenes a la proposta d’ordenances fi scals que ha presentat el govern municipal. Es-
pecialment en aquells impostos de caire general que afecten al conjunt de la població. Parlem de l’impost de bens immobles, IBI, on proposem fer subvencions 
que redueixin el cost de l’impost per a persones i col·lectius amb difi cultats socioeconòmiques o disfuncions o de mobilitat reduïda: titulars que estiguin a l’atur o 
cobrin prestacions de renda mínima, persones vídues majors de 65 anys, totes elles amb baixos nivells de renda. 
També proposem subvencionar amb descomptes a aquelles persones propietàries que lloguin els seus habitatges a preus socials. Aquesta mesura és important 
ja que pot contribuir a augmentar el parc municipal d’habitatges de lloguer, cosa molt necessària per tal de garantir que els col·lectius amb més difi cultats eco-
nòmiques puguin viure a la Garriga, en especial el jovent que sol tenir salaris baixos que difi culten la seva emancipació. També volem que l’església pagui l’IBI 
que li correspon al seu patrimoni immobiliari. En l’impost de vehicles, proposem augmentar les bonifi cacions pel vehicles elèctrics, híbrids i amb combustible de 
biodièsel o hidrogen. En la taxa d’escombraries, subvencionar les bones pràctiques com el compostatge domèstic.
El nostre vot a la proposta fi scal del Govern Municipal, estarà en funció del grau d’acceptació de les nostres propostes, que sempre defensem amb perseverança.


