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Qui som? 
 
Bibliotecaris per la independència som un 
conjunt de professionals de les biblioteques 
i el món de la documentació en general que 
creiem en la independència de Catalunya. 

Com ho fem? 
 
Bibliotecaris per la independència 
s’organitza com a una sectorial més de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). 

Què és l’ANC? 
 
L’Assemblea és el resultat del moviment 
popular que es va crear a partir del 13 de 
setembre de l’any 2009 amb la consulta per 
la independència a Arenys de Munt. 



El treball sectorial 
 
Les sectorials són part de l´ànima de 
l´Assemblea Nacional Catalana. 
 
Els seus objectius principals són fer arribar el 
missatge de la necessitat imperiosa d´un estat 
propi allà on les territorials no poden fer-ho, a 
través de col·lectius professionals, gremials, 
d´oci, opinió, pertinença o classe ; de caire 
tècnic, científic , pedagògic o lúdic i anar 
estenent la taca d´oli que ha de portar el país 
al seu alliberament. 

 
• 60 assemblees sectorials 
• 409 assemblees territorials 
• Socis de ple dret: 21.187 
• Col·laboradors i simpatitzants: 22.347 

47 persones 
formen part 
actualment de 
BxI 



Què hem fet fins ara? 
 • A partir de juliol de 2012 es van fer les primeres gestions per constituir-nos com 

assemblea sectorial dins de l’ANC. 
• El 30 d'octubre ens vam constituir oficialment dins de l’ANC. 
• Actualment hi ha 47 persones apuntades en diferents nivells de participació. 
 

 

Objectius inicials 2012-
2013 
 • Constitució i estructuració interna. 
• Visualització a les xarxes 
• Crear argumentari (manifest, estudis, 

informes, etc.) 
 

 
 

 



http://bibliotecarisperlaindependencia.wordpress.com/ 
 

https://www.facebook.com/bibliotecarisperlaindependencia?ref=hl 
 

https://twitter.com/BibliosIndepend 
 

http://www.scoop.it/t/biblioteca-per-la-independencia-assemblea-nacional-
de-catalunya  
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Objectius inicials 2013-2014 
 
• Augmentar el nombre de col·laboradors, simpatitzants, etc. 

 
• Col·laborar més estretament amb els objectius generals de la ANC. 

 
• Revisar imatge gràfica (logo, bàners, etc.) 
 
• Participar col·lectivament en actes organitzats per l’ANC. 

 
 
 

 
 

 

PLA D’ACTUACIÓ 
ANC 2013-2014 

PLA D’ACTUACIÓ 
BxI 2013-2014 



Pla d’actuació 2013-2014 ANC 
 • Promoure tot tipus d’accions de caràcter civil i democràtic per aconseguir o 

garantir una clara  majoria  social  favorable  a  la  independència  en  el  conjunt  
del  territori  i  en cadascuna de les regions. 

• Donar suport a la internacionalització del procés català. 
• Desenvolupar progressivament noves accions de sobirania i desobediència civil, 

plenament democràtiques i cada vegada més massives. 

PROJECTE DESCRIPCIÓ 

1. Un sol poble Campanya silenciosa i   massiva amb reunions i actes locals de petit, mitjà i gran format per fer 
arribar els nostres arguments als indecisos i als no informats per tal que vegin la independència 
com una oportunitat de millora. 

 

2. El país que 
volem 

Obrir un debat públic, tant a nivell popular com a nivell d'experts i començar a dibuixar “El país 
que volem”. 

3. Signa un vot En cas que això no sigui possible celebrar la consulta o unes eleccions plebiscitàries es vol emprar 
el DRET DE PETICIÓ entesa com una manifestació lliure d’una voluntat favorable (“VOT”)  perquè 
els representants electes del poble de Catalunya DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, 
d’acord amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de setembre de 2014. 

4. De la 
desobediència a la 
ciutadania 

Articular respostes de manera sistemàtica davant dels atacs continuats per part de diversos actors 
contraris al procés (institucionals, mitjans de comunicació, grups de pressió,...) 

5. Catalunya al món Fer més visible internacionalment la lluita de Catalunya per exercir el seu dret a decidir i, 
posteriorment, per aconseguir suports al reconeixement del nou estat. 



Pla d’actuació BxI 2013-2014 

PROJECTE ACCIONS Bibliotecaris per la Independència 

1. Un sol poble 1. Borsa de recursos ANC per a biblioteques (disponibilitat d’experts, exposicions, 
presentacions de llibres, etc.). 

2. Borsa de biblioteques col·laboradores (per acollir actes de difusió). 
3. Actualització de la bibliografia de temàtica independentista. 
4. Biblioteca per la Independència. 

2. El país que volem 1. Elaboració d’un document marc sobre com hauria de ser el sistema bibliotecari 
d’una Catalunya independent. 

2. Redactar un informe de la relació Catalunya amb els organismes bibliotecaris 
internacionals (IFLA, EBLIDA, UDC, etc.). 

3. Signa un vot 1. Participar en la recollida de signatures/vots en l’àmbit sectorial. 
 

4. De la desobediència a 
la ciutadania 

1. Celebrar com a feiner dies festius (12 d’octubre, 6 de desembre, etc.). 
 

5. Catalunya al món 1. Disposar d’argumentaris en clau professional per a la comunitat bibliotecària 
internacional (vídeos, etc.). 

2. Participar a la campanya «El Món ho ha de saber» adreçant el llibres a 
professionals internacionals destacats (directors de biblioteques nacionals, IFLA, 
etc.). 

3. Organitzar les I Jornades de sistemes bibliotecaris de nous països. 

6. Organització interna 1. Ordenació i organització arxiu documental ANC. 
2. Augmentar el nombre de persones col·laboradores. 
3. Mantenir i augmentar l’impacte a les xarxes socials. 



Com ens organitzem 
 

Assemblea Nacional Catalana 
 

 

Consell d’Assemblees Sectorials 
 

 

Bibliotecaris 
 

Assemblea bibliotecaris 

Coordinació Secretaria Tresoreria 

Anna Valls Mercè Rivas Gisela Vicenç 

Vocalia de Difusió i 
Comunicació 

Vocalia d’estratègia i 
argumentaris 

Vocalia de projectes 

pendent Josep Vives Ignasi Bonet 



Com puc col·laborar? 

http://assemblea.cat/?q=inscripcio_anc 
 MEMBRES CARACTERÍSTIQU 

ES 
DRET A VOT COST 

Membres de ple dret Ple dret. Votar, participar i 
rebre informació. 

SÍ 4 €/mes 
3 €/mes (reduïda) 
10 €/mes (familiar) 
XX €/mes (patrocini) 

Col·laborador CONDICIONAT. Participar i 
rebre informació. 

CONDICIONAT VOLUNTARI 

Simpatitzant CONDICIONAT. Rebre 
informació 

NO VOLUNTARI 

1r pas Registrar-se al web de l’ANC 

• Qualsevol tipus de participació és voluntària i no hi ha cap requeriment 
d’obligatorietat alguna. Només té cost la participació com a membre de ple dret. 

• Si de moment només voleu rebre informació de les activitats us recomanen la 
categoria simpatitzant (sense cost). 

• Es important que us registreu a través del formulari de l’ANC per tal d’autoritzar la 
gestió de les vostres dades personals. 
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Com puc col·laborar? 

Formulari de preferències 
 

2n pas Tipus de col·laboració BxI 

https://docs.google.com/forms/d/1oXWQPUcAofaiPcQueVJxSIPkdRyN_IhwTU3h_5UrQFU/viewform


 GRÀCIES !! 

Preguntes, qüestions? 

bibliotecaris@assemblea.cat 
@bibliosindepes 

#2014biblios 
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