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El passat dijous 1 de desembre el Consell va presentar quatre nous delegats exteriors
de la seva xarxa diplomàtica. L’objectiu de l’àrea d’Acció Internacional del Consell és
desplegar una xarxa diplomàtica pròpia que permeti contribuir al reconeixement
internacional de la nació catalana i el seu dret a l’autodeterminació.
Després de presentar el passat mes de maig nou delegats exteriors i, posteriorment, la
inauguració d’una seu física a Frankfurt, ara s’afegeixen a la llista de les delegacions
els següents països:

El Govern del Consell nomena 4 
nous elegats exteriors de la seva 
xarxa diplomàtica

Amb aquests, ja són 13 delegats en total. Pots consultar la llista complerta al següent 
enllaç:

https://consellrepublica.cat/xarxadiplomatica#delegats

Delegat Exterior a Andorra 
Bernat Escoda / Metge i empresari

andorra@catalancouncil.cat

Delegat Exterior a Mèxic 
Felip Claramonte / Director General de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara

mexico@catalancouncil.cat

Delegat Exterior a Sud-Àfrica 
Xavier Gómez-Olivé / Director de Recerca 
MRC Wits Agincourt Research Unit School 

of Public Health,
University of the Witwatersrand (Johannes-

burg)
southafrica@catalancouncil.cat

Delegat Exterior a Xile 
Gerard Olivar / Director de Recerca Univer-

sidad de Aysén
chile@catalancouncil.cat

https://consellrepublica.cat/xarxadiplomatica#delegats
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Després de l’anunci sobre la reforma del delicte de sedició, el Govern del Consell de la
República expressa, en aquest comunicat, que la reforma anunciada no és un pas en la
resolució del conflicte polític entre l’independentisme català i l’estat espanyol i només
restitueix el delicte de sedició amb un altre nom, ampliant l’abast de les conductes
criminalitzables. A més,  s’eixampla la base de la repressió amb la persecució penal
contra la ciutadania, en especial contra l’independentisme. 

El Consell, a més, mostra preocupació perquè la gent de l’1 d’octubre avui podria
estar més amenaçada que abans d’aquesta reforma, perquè en aquesta estratègia no
hi ha ni un gram de desjudicialització del conflicte. Hi ha una rebaixa de les penes
màximes aplicables respecte l’anterior delicte de sedició, però es continua perseguint
l’independentisme, especialment les protestes de l’activisme independentista. És per
això que afirmem que l’anunciada desjudicialització és un engany. 

No existeix l’independentisme constitucional i per tant, qualsevol força política que
acordi o manifesti la voluntat de desenvolupar polítiques independentistes en el
marc de la constitució espanyola, menteix. L’independentisme ha de seguir
confrontant l’estat espanyol però ara és evident que la confrontació no només és amb
l’estat espanyol. 

La intenció, feta pública pel portaveu del govern espanyol, el senyor Patxi López,
d’usar aquesta reforma per a garantir l’extradició dels exiliats és un element més per
rebutjar la modificació del delicte. 

La reforma no ajuda en res a l’avenç del dret d’autodeterminació, és per això que no és
assumible pel Consell de la República. Sempre que el Consell ha demanat coordinació

El Consell denuncia que l’acord 
ERC-PSOE per a la reforma del 
delicte la sedició pretén acabar 
amb l’activisme de base de
l’independentisme i amb l’exili
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estratègica ho ha fet per poder establir un acord d’acció que representi els
represaliats i el conjunt de l’independentisme. 

Per acabar, des del Consell de la República instem tots els agents de l’independentisme
a debatre i consensuar un acord d‘acció unitari que representi el conjunt de
l’independentisme que ens permeti no d’haver d’assumir acords com els que ha fet
ERC amb l’estat espanyol i que afecten el procés d’alliberament nacional.

A la foto, un grup de membres de diversos Consells Locals i de l’Assemblea de Re-
presentants, participant a la mobilització organitzada per l’Assemblea Nacional Cata-
lana el dia 6 de desembre.
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El Consell de la República
prepara la defensa de la IDR

davant la justícia

L’activitat del Consell de la República molesta, i molt, la justícia espanyola.

L’Ajuntament de Torres de Segre ha fet arribar al jutjat número 4 de Lleida una còpia
del conveni signat a l’abril amb la institució republicana. El requeriment d’aquesta
documentació ve donada per la denúncia de “Convivencia Cívica Catalana” contra
l’alcalde, Joan Carles Miró, i els regidors d’ERC i Junts per Catalunya.

Els denunciants consideren que els regidors han comès delictes de malversació i
prevaricació per la firma de l’acord, el primer que signava el Consell amb un
ajuntament amb l’objectiu d’implantar la Identitat Digital Republicana (IDR) arreu del
país.

El jutjat estudiarà ara la documentació i decidirà si obre o no més diligències. No
obstant, cap de les dues parts signants no té intenció de fer-se enrere i el Consell es
prepara per defensar-se judicialment.
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El Consell fa una crida als
Ajuntaments amb majories

independentistes a sumar-se al
conveni  per a fer servir la IDR com a 

alternativa per identificar-se, i a
unir-se al projecte de Consum

Institucional

Després de la posada en marxa del conveni de col.laboració i contractació pública amb
l’Ajuntament de Torres de Segre com a pla pilot el passat 29 d’abril, el Consell continua
desplegant la xarxa de consum institucional i l’ús de la Identitat Digital Republicana
(IDR) en l’administració pública.

Dimecres dia 16 de novembre es va fer una roda de premsa per anunciar la signatura
de quatre nous convenis entre el Consell de la República i els següents ajuntaments:
Sant Pol de Mar, Arbúcies, Amer i Sant Feliu de Pallerols.

Cal destacar que els governs dels municipis que han signat el conveni amb la
institució republicana, estan conformats per partits de tots colors (ERC, Junts, CUP i
independents).

Així doncs, el Consell fa una crida oberta a tots aquells governs amb majories
independentistes a sumar-se a l’acord sobre consum institucional i fer servir la
Identitat Digital Republicana com a mètode d’identificació ciutadà.

La institució ha inaugurat recentment la pàgina web consuminstitucional.cat, una guia
orientativa per a aquells governs municipals que vulguin informació per sumar-se al
projecte de desconnexió de l’estat espanyol. En aquesta pàgina es podran consultar els
ajuntaments que ja s’ han adherit al conveni a través d’un mapa, així com la informació
bàsica sobre el que suposa unir-s’hi.

http://consuminstitucional.cat
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NOTÍCIES DE L’ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS

Els inscrits aproven el Codi General del Consell de 
la República.
En data diumenge 18 de setembre de 2022, va tenir lloc el ple ordinari de l’Assemblea
de Representants en què es va aprovar el Codi General del Consell de la República. 

Aquest Codi General va entrar en vigor de manera provisional l’endemà de la seva
aprovació. No obstant, el Codi General establia que aquest havia de ser ratificat pel
cens del Registre Ciutadà per tal de consolidar-ne la seva validesa.

La consulta als inscrits es va dur a terme des de divendres 9 de desembre a les 10h, i
fins al divendres 16 de desembre a les 10h.

La pregunta de la Consulta va ser la següent: 
Referendes / ratifiques el Codi General del Consell de la República, aprovat pel ple
de l’Assemblea de Representants del dia 18 de setembre de 2022?

Sent les respostes possibles:
SI / NO / ABSTENCIÓ

El vot mínim per considerar aprovada una opció consistia en l’obtenció de la majoria
absoluta dels participants en una de les opcions de vot.

Finalment, el Codi General del Consell ha rebut el suport afirmatiu del 95% dels
participants. El ‘No’ ha obtingut un 2,6% i l’abstenció i els vots en blanc 
sumen un 2,2%. La participació total ha estat del 4% dels inscrits.

Podeu accedir al text del Codi General del Consell de la República a la pàgina web de
l’Assemblea de Representants (dins apartat “L’Assemblea/Reglaments”): 
https://assemblearepresentants.cat

Pels inscrits que no disposin del temps necessari per a fer una lectura profunda del
text, o simplement ho prefereixin, podeu accedir al document resum del Codi General,
realitzat per la representant Maribel Muntané, en aquest enllaç: 
https://bit.ly/3W20plR
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NOTÍCIES DE L’ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS

El més rellevant del Plenari del 26 de novembre
El passat 26 de novembre es va celebrar el ple de l’Assemblea de Representants del
Consell de la República. Els seus membres es van reunir de forma telemàtica i, més
enllà de l’obligatòria ronda de preguntes al President Puigdemont i al seu govern,
l’Assemblea va discutir i votar sobre els següents punts:

Constitució de la Comissió per a l’elaboració de l’avantprojecte de la Llei Electoral de
la República Catalana. Aprovada per 67 vots a favor (74,44%), 18 vots en contra (20%)
i 5 abstencions (5,56%).

Suport a la defensa legal del representant Albert Donaire. Aprovada per 53 vots a
favor (58,24%), 17 vots en contra (18,68%) i 21 abstencions (23,08%).

Proposta per rebutjar pactes de govern amb els partits del 155. Aprovada per 37 vots
a favor (40,66%), 33 vots en contra (36,26%) i 21 abstencions (23,08%).

Resolució sobre la sobirania energètica. Aprovada per 81 vots a favor (89,01%), 5 vots
en contra (5,49%) i 5 abstencions (5,49%).

Resolució per declarar la Cultura un Dret Universal a la República Catalana. Apro-
vada per 80 vots a favor (87,91%), 11 abstencions (12,09%) i cap vot en contra.

Podeu recuperar el plenari en aquest enllaç:
https://bit.ly/3V79gC6
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Secció
Consell Local Rubí

El Consell de la República de Rubí 
convocarà una assemblea al gener 
del 2023
Us avancem que, el Consell Local de la República de Rubí, convocarà a fi-
nals del mes de gener una assemlea per plantejar i debatre les línies de treba-
ll i les fites per als propers mesos que hauria de seguir aquesta organització local.

Ben aviat us enviarem un correu amb la convocatòria.

La Junta
Rectora del Consell

Local de la República
de Rubí us desitja Bones 

Festes i un 2023 ple de salut,
pau i llibertat per assolir

per una República
Catalana Independent

*
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Segueix-nos a:

     twitter          facebook                   instagram

          @consellrubi            Consell Rubi                   consellrubi
 

rubi@consellslocals.cat
Redacció i maquetació:
Junta Rectora del Consell Local de la República de Rubí
Rubí, desmbre del 2022

http://rubi@consellrepublica.cat 

