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Què és l’informatiu

L’informatiu és una revista digital que realitzem des del Consell de Rubí per a tots 
els nostres associats i associades, amb la voluntat de fer-vos arribar les notícies 
més rellevants de cada mes.

Hi trobareu  notícies del Consell Per la República, però també altres comunica-
cions importants que  giren al voltant del món independentista. I per descomptat, 
un apartat sobre el món local: notícies de Rubí, de la nostra entitat i dels actes 
importants que s’hi han fet o s’hi faran.

En un moment com aquest, en què percebem signes de desmobilització, de lluites 
partidistes i sense tenir un full de ruta clar i compartit, creiem que disposar d’in-
formació és important.

És per aquest motiu que hem iniciat aquesta aventura.

Et convidem a llegir la revista, a  divulgar-la i, si vols, a col·laborar amb nosaltres 
per fer més gran el Consell i buscar nous associats. Pots contactar amb nosaltres 
i fer-nos saber què t’ha semblat a través de l’adreça de correu electrònic: rubi@
consellrepublica.cat.

Som-hi!



Consell per la República
L’informa� u, la revista del Consell Local de Rubí

El govern 
del 
Consell
per la
República
presenta el 
seu Pla de 

Govern

Durant el plenari del passat mes de maig, el go-
vern del Consell per la República va presentar 
davant l’Assemblea de Representants el nou Pla 
de Govern. L’encarregat de fer pública l’estratègia 
marcada pel propi govern va ser el vicepresident 
Toni Comín, que sense entrar gaire en detall va 
explicar els punts més destacats d’aquest docu-
ment.

Entre les qüestions més rellevants, podem trobar 
la creació d’un òrgan de mediació (com a projec-
te embrió del futur poder judicial de la República 
Catalana), la realització d’una legislació republi-
cana o la creació d’un think tank que té per objec-
tiu principal impulsar l’estudi i el coneixement.

Podeu consultar tots els projectes del Pla de Go-
vern al següent enllaç:

https://consellrepublica.cat/pladegovern
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Recentment, les entitats Plataforma per la Llengua, USTEC-STEs, SEPC, La Inter-
sindical, Òmnium Cultural i FNEC han fet un front comú judicial per combatre la 
sentència que imposa un 25% de castellà a les aules i que pretén acabar amb el 
model d’immersió lingüística de Catalunya.

El Consell per la República ha donat suport a totes aquestes entitats, prestant as-
sessorament jurídic de la mà de l’advocat i col·laborador de l’equip jurista de la 
institució Ramon Llena.

D’altra banda, el Consell per la República posa a disposició de tots els docents, per-
sonal no docent i AFA d’escoles i instituts el suport jurídic necessari per tal de fer 
front a aquesta sentència.

Recordeu que a Rubí podeu contactar directament el nostre consell local en cas 
que us trobeu en un atzucac i nosaltres ens encarregarem de tot!
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El Consell per la República presenta 
ofi cialment les primeres delegacions exteriors 
de la seva xarxa diplomàtica

El passat 7 de maig a Brussel·les, el Consell 
per la República va presentar de forma o6 cial 
els primers nou delegats exteriors.

Es tracta de persones d’un per6 l acadèmic, 
cientí6 c, empresarial i docent excel·lent i que 
duran a terme una tasca molt rellevant: arribar 
allà on l’autonomia catalana no pot fer-ho en 
l’àmbit internacional.

Ara per ara, el Consell per la República comp-
ta amb delegacions exteriors a Tel Aviv, Lon-
dres, Costa Rica, Nova York, Dublin, Frank-
furt, Luxemburg, Los Angeles i Nova Zelanda.

De cara a la tardor, hi ha prevista una segona 
ronda de nomenaments, ampliant així la xarxa 
diplomàtica del Consell.

Per conèixer més detalls sobre els nou dele-
gats nomenats, podeu dirigir-vos al següent 
enllaç:

https://consellrepublica.cat/es-presen-
ten-o6 cialment-els-primers-delegats-dexte-
riors-del-consell-per-la-republica/ 
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Primer 

conveni

o$ cial

amb un 

ajuntament 

català

L’ajuntament de Torres de Segre (Segrià), encapçalat pel seu alcalde Joan Carles 
Miró, ha aprovat al ple per una àmplia majoria un acord amb el Consell per la Repú-
blica per implementar la Identitat Digital Republicana (IDR) i un pla estratègic d’as-
sessorament pel que fa al consum institucional.

D’una banda, es posarà en marxa el desplegament i la implementació de l’ús de la 
IDR en equipaments i serveis municipals a Torres de Segre, fet que permetrà crear 
una xarxa d’identi6 cació alternativa per anar desconnectant de l’ús del DNI espan-
yol.

D’altra banda, el Consell oferirà un assessorament tècnic sobre la contractació pú-
blica amb l’objectiu de dur a terme un consum institucional republicà.

Es tracta d’una prova pilot que de ben segur obrirà les portes a més col·laboracions 
amb altres ajuntaments del territori català i que propiciarà que mica en mica es 
pugui desenvolupar un control real del territori, necessari per a poder implementar 
amb efectivitat el mandat del primer d’octubre.

Per a més detalls, podeu consultar la notícia a la web o6 cial del Consell:
https://consellrepublica.cat/el-consell-signa-el-primer-conveni-o6 cial-de-collabo-
racio-amb-un-ajuntament-catala/ 
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El passat 5 de febrer, una persona registrada al 
Consell per la República va fer una proposta de 
consulta ciutadana per tal que es preguntés als 
inscrits sobre el fet que Catalunya pogués or-
ganitzar uns JJOO al Pirineu. La consulta va ser 
aprovada per la Sindicatura Electoral del Consell, 
en considerar que complia tots els requisits pre-
vistos al reglament.

Tot seguit, el Govern del Consell, i d’acord amb la 
Sindicatura Electoral, va establir unes dates per 
a la celebració d’aquesta consulta: entre el 25 de 
juny i el 2 de juliol.

No obstant, i donat que s’ha fet públic que no hi 
haurà candidatura catalana per als Jocs Olímpics 
d’hivern 2030, el Govern del Consell ha acordat 
en una reunió extraordinària amb la Sindicatura 
suspendre les dates previstes de la consulta.

Recordeu que, com a inscrits, teniu la possibilitat 
d’elevar les vostres propostes per a la realització 
de consultes en el marc de participació ciutadana 
i democràcia activa a través del següent enllaç:

https://consellrepublica.cat/consultes 

El govern del 
consell per 
la república 
suspèn les 
dates 
previstes 
per a la 
consulta dels 
jocs olímpics 
2030 al 
pirineu
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La Cambra de Comerç expressa el seu 
suport al Consell per la República

El ple de la cambra de comerç ha aprovat recentment, per àmplia majoria, una
declaració de suport a la independència i al Consell per la República, amb una 
menció expressa a la 6 gura del President Carles Puigdemont.

La proposta portada a votació al darrer plenari de la Cambra respon a una de les
promeses fetes en campanya per “Eines de País”, que va guanyar les eleccions el 
2019.

La Cambra planteja que Barcelona i Catalunya continuïn sent “un pol d’atracció i 
retenció del talent humà i de la inversió empresarial” i assegura que per això “cal 
una política econòmica valenta” que “acabi amb el menysteniment i els greuges 
crònics que patim des de fa massa temps, en particular, en les inversions en in-
fraestructures”. L’organització fa esment als darrers incompliments pel que fa a 
l’execució de les inversions promeses per l’Estat espanyol i per tant doncs, segons 
l’entitat, la “millor política econòmica” és defensar un estat propi.

En aquest sentit, l’executiva de la Cambra de Comerç va proposar al ple que
l’organització expressi “el reconeixement merescut al Consell per la República 
-amb el MHP Puigdemont al capdavant- per la seva preuada tasca dirigida a assolir 
aquell objectiu, tan necessari com urgent pel teixit productiu del nostre país, i a 
llur Assemblea de Representants, constituïda recentment a la Catalunya Nord, com 
a òrgan legítim de representació”.
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Fa uns dies, Jordi Pesarrodona anunciava que deixava el càrrec de vicepresident 
segon de la mesa de l’Assemblea de Representants (AR), després de ser escollit 
vicepresident del secretariat nacional de l’ANC. Segons Pesarrodona, és gairebé 
impossible compaginar els dos càrrecs amb la professionalitat i el compromís que 
es mereixen. 

Durant el plenari de l’Assemblea de Representants del dissabte dia 18 de juny, el 
representant Joan Font va ser escollit com a el seu substitut. 

Font és advocat i representant de l’AR per la  circumscripció del Maresme. Va ser el 
candidat més votat d’entre tres representants, amb 40 vots a favor (43,48%). Josep 
Guia i Albert Donaire, els altres dos candidats a ocupar el lloc de la vicepresidència 
segona, van obtenir 30 (32,61%) i 22 (23,91%) vots respectivament.

Joan font, nou 
vicepresident 

segon de la mesa 
de l’Assemblea de 

Representants

Secció

Assemblea de Representants
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Els membres de l’Assemblea de Representants del Consell per la República, electes 
per la circumscripció del Vallès Occidental Oest, conviden tots els inscrits a par-
ticipar en una assemblea telemàtica mensual per tal de compartir informacions, 
opinions i inquietuds amb els seus representants.

Les assemblees tenen lloc cada primer dimecres hàbil de mes a les 19h.

Els representants envien la convocatòria amb l’enllaç de la sessió (realitzada a 
través de la plataforma Zoom) per correu electrònic a tots els inscrits una setmana 
abans. El dia anterior, s’envia un recordatori perquè tots els inscrits tinguin l’enllaç 
a mà.

Estigueu al cas del vostre correu electrònic per a poder-hi participar i fer preguntes 
directament als representants! 

Si no rebeu aquests correus, assegureu-vos que no hagin anat a parar a la safata 
de correu brossa. En cas que tingueu problemes en rebre els correus, comproveu 
a través de l’aplicació o accedint al per6 l ciutadà de la pàgina web del Consell el 
correu electrònic que heu proporcionat. 

Si teniu cap dubte respecte el vostre correu electrònic en relació als del Consell, 
podeu posar-vos en contacte amb els tècnics a través del següent correu: 
registre@consellrepublica.cat 

Assemblea telemàtica mensual 
amb els inscrits

Secció

Assemblea de Representants
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Secció

Assemblea de Representants

Més enllà de l’elecció de la vicepresidència segona de la mesa, en substitució del 
representant Jordi Pesarrodona, el plenari del dia 18 de juny, que va durar gairebé 5 
hores, va donar a lloc a la votació de 3 propostes de resolució, a un torn de pregun-
tes dels representants als membres del govern i al mateix President Puigdemont, i 
6 nalment membres de les comissions econòmica i legislativa van poder presentar 
els avenços de la feina feta al llarg dels darrers mesos.

Pel que fa a les propostes de resolució portades a votació, se’n van presentar tres: 
La demanda als diputats catalans del Congrés i el Senat a Madrid, i als seus res-
pectius partits, perquè facin sempre les seves intervencions només en català; la pe-
tició al Consell per la República de donar suport a la salut mental dels represaliats; 
i la proposta de creació d’un espai web que reculli cadascuna de les victòries i la 
repressió patida arreu dels Països Catalans. Totes les propostes van ser aprovades 
per àmplia majoria.

Podeu recuperar el plenari en aquest enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=fStjLtxRTMg

El més rellevant del plenari 
del 18 de juny
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Secció

Consell Local Rubí

El passat dia 25 de maig, les quatre 
entitats independentistes de Rubí 
(ANC, Òmnium, CDR i Consell Local 
per la República) van ser les am1 trio-
nes de la presentació de la plataforma 
Debat Constituent a la ciutat, de la 
mà de Gabriela Serra, exdiputada de 
la CUP.

Debat Constituent és una organitza-
ció liderada pel cantautor Lluís Llach 
i té com a objectiu traçar el model de 
país que els ciutadans voldrien per 
dissenyar les bases del que hauria 
d’esdevenir la Constitució de la futura 
República de Catalunya.

La plataforma anima tots els catalans 
a inscriure’s a la seva pàgina web i a 
respondre un qüestionari sobre els 
alguns dels àmbits més importants 
hauria de recollir la nova Constitució 
i que preocupen molt la ciutadania: 
llengua, medi ambient, salut, educa-
ció, drets socials...

Un cop reunida aquesta informació, 
Debat Constituent es crearà un fòrum 
d’experts que elaborarà un informe 
pel govern i els partits catalans, fent 
pressió perquè el tinguin en compte 
de cara al procés independentista.

Si voleu fer escoltar la vostra veu i 
participar en aquest debat, podeu 
consultar aquest enllaç: 
https://www.debatconstituent.cat/ca 

RUBÍ
presenta
Debat 
Constituent
a l’Ateneu 
municipal
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Secció

Consell Local Rubí

Les entitats 
independentistes 

de Rubí
tanquem el 
cicle de 
concentracions
en defensa dels 
represaliats, 
realitzades cada 
16 de mes davant 
l’ajuntament des 
de fa 4 anys

Les entitats independentistes de Rubí, 
que 1 ns ara havíem convocat les con-
centracions els dies 16 de cada mes 
en defensa dels repressaliats i per la 
Independència  (ANC i OMNIUM en 
un primer moment, i CDR i CLxR des 
de fa més d’un any), vam decidir de 
fer una assemblea oberta per tal de 
valorar la salut i la idoneïtat d’aquesta 
activitat, després d’observar una da-
vallada important en les darreres con-
centracions.

Fruit d’aquesta assemblea vam decidir 
de tancar el cicle de concentracions 
els 16 de cada mes i obrir una nova 
etapa de treball en la que ens compro-
metíem a organitzar, conjuntament en-
tre les quatre entitats, un mínim d’una 
activitat mensual, amb la voluntat de 
recuperar accions al carrer.

De la mateixa manera vam aprovar 
realitzar un seguit de jornades amb di-
ferents actors del moviment indepen-
dentista per tal de promoure debats i 
re; exions sobre la necessiat de trobar 
elements i 1 tes que ens reil·lusionin i 
ens propulsin cap a la independència.
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Secció

Altres notícies rellevants

El passat 26 de maig, un grup de sis dones, desvinculades de qualsevol partit polític o 
entitat, va presentar al Parlament de Catalunya una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
que demana l’aixecament de la suspensió de la DUI, aprovada en seu parlamentària el 27 
d’octubre de 2017.

Tot i que aquesta declaració no ha estat revocada pel Parlament amb una votació en 
contra, resta inactivada. Segons les promotores, ha arribat el moment que la declaració 
d’independència de la República Catalana es publiqui al Diari O6 cial de la Generalitat 
(DOGC) i s’executi de forma immediata. 
Les impulsores són conscients que és difícil que la mesa del Parlament l’acabi acceptant a 
tràmit, però volen fer evident que el avui dia el nostre Parlament no és sobirà. 

L’any 2019 ja es va presentar una ILP en aquest mateix sentit. Aquesta, va ser denegada 
per la mesa del mateix Parlament amb l’argument que la institució no tenia competències 
per acollir aquest debat.

Entre les promotores de la ILP hi destaca la rubinenca Gemma Masferrer. La resta de 
promotores són la Raquel Santiago, Mercè Zamora, Núria Torras, Mònica Gómez i Maria 
Isabel Muntané. Totes elles han informat de la proposta als grups parlamentaris indepen-
dentistes (ERC, Junts i CUP) i a les entitats (ANC i Òmnium Cultural) i els han demanat un 
posicionament formal.

Podeu conèixer el cos de la ILP presentada a través d’aquest enllaç:

https://bit.ly/3xTcsaW 

Sis dones registren una ILP perquè el Parla-
ment de Catalunya aixequi la suspensió de 

la DUI
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QUI ÉS QUI AL CONSELL
GUIA PRÀCTICA

Consell per la República

Comparteixen valors i objectiu

Inscrits Assemblea de Representants Govern del ConsellConsells Locals

Són totes 
aquelles 
persones que 
conformen el 
Consell per la 
República. 
Actualment, hi 
ha censades més 
de 102.500 
persones.

Desplegament executiu 
del Consell per la 
República arreu del 
territori. Avui dia hi ha 
més de 200 consells 
locals (sense comptar 
delegacions exteriors) i 
les coordinen els 
mateixos ciutadans 
inscrits al registre.

*És l’òrgan legislatiu del Consell 
per la República. Com a tal, 
s’encarrega de reglamentar el 
funcionament de la institució, 
d’escollir la seva presidència i de 
dur a terme les funcions de 
control i impuls de govern.
*121 representants, escollits en 
llistes obertes a través de 
votacions telemàtiques.

*Es tracta del poder 
executiu del Consell per 
la República.
*Actualment és presidit 
pel MHP Carles 
Puigdemont, que 
compta amb el suport de 
10 consellers més 
(incloent-hi el 
vicepresident).

Fer possible el mandat de l’1O i treballar pel reconeixement internacional de la nova República Catalana

Inscrits

-Tots els ciutadans dels Països Catalans,
amb independència de la ciutadania
prèvia que tinguin (andorrana,
espanyola, francesa o qualsevol altra) i
amb independència de la situació legal
que tinguin al país.
-Tots els catalans a l’estranger, amb
independència de la ciutadania que
tinguin i el seu lloc de residència.
-Totes les persones de qualsevol part del
món que tinguin interès en Catalunya i
que acceptin els principis explicitats al
document d’adhesió.

Qui són? Com em puc registrar?

A través de la pàgina web, al següent enllaç 
i seguint les instruccions pas a pas:
https://dades.consellrepublica.cat/register

Per què adherir-me?

*Un dels objectius principals del Consell per la República és
promoure la democràcia participativa ciutadana a través dels
avenços tecnològics dels quals disposem avui dia.
*Totes les persones +16 anys registrades al Consell per la
República podran participar a les votacions, ja sigui a les
eleccions de l’Assemblea de Representants, com en totes
aquelles consultes que es duguin a terme (si no se
n’especifiquen altres requisits).

Secció

QUI és QUI al Consell

Secció

QUI és QUI al Consell
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Consells locals

Què són? Funcions Delegacions exteriors

Delegacions del CxR

País Valencià
Illes Balears
Catalunya Nord

Xarxa Diplomàtica 

(Diplomàcia Ciutadana)

Unió Europea
Resta del món

Grups de persones que 
s’organitzen per fer 
efectiu el desplegament 
executiu del Consell per 
la República arreu del 
territori. 

Els coordinen els 
mateixos ciutadans, 
inscrits al registre 
general del Consell per 
la República.

Construir espais de sobirania
de baix cap a dalt des dels
barris, pobles, ciutats i
comarques.

És el camí per avançar en una
estructura de poder republicà
d’àmbit nacional arrelat al
territori i al poder de la gent.

De baix cap a dalt

Com unir-s’hi?

Qualsevol inscrit pot
participar en un consell
local ja actiu o impulsar
el de la seva zona
territorial en cas que no
n’hi hagi. Per fer-ho, cal
seguir els passos
establerts a:

https://consellrepublica.
cat/consells-locals/

Assemblea de Representants

MesaRepresentants Escullen

Funcions

Reglamentar el funcionament de la institució; elecció de la presidència; control i impuls de govern.

Presidenta:
Ona Curto
Vicepresidenta Primera:

Maria Costa
Vicepresident Segon:

Joan Font
Secretaria Primera:

Assumpció Lailla
Secretari Segon:

Joan Puig

*121 representants 
escollits en llistes 
obertes a través d’unes 
eleccions telemàtiques.
*No hi ha disciplina de 
partit, cada representant 
es representa a si mateix 
i als seus votants (121 
veus diverses)
*2 anys de mandat

Urna ciutadana

Urna electes

81 representants
Circumscripcions per territori

40 representants electes
Urna única per a tot territori

Secció

QUI és QUI al Consell

Secció

QUI és QUI al Consell
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Assemblea de Representants

Comissions

Comissió d’Acció 
Cultural (CAC)

Comissió d’Acció 
Econòmica (CEF)

Comissió d’Afers 
Internacionals (CAI)

Comissió d’Acció 
Política Interior (CAPI)

Comissió Legislativa 
Orgànica (CLO)

Comissió de Drets 
Històrics (CoDrHi)

Assemblea de Representants

Comissions

Comissió d’Acció 
Cultural (CAC)

Comissió d’Acció 
Econòmica (CEF)

Comissió d’Afers 
Internacionals (CAI)

És l’encarregada d’exportar la cultura catalana arreu del món,
donant a conèixer la seva història i tradicions i posicionant-la
internacionalment com a una cultura de referència.

Centra la seva activitat en el ple desenvolupament de la identitat
digital com a eina imprescindible de democràtica participativa, així
com en l’estudi d’estratègies de consum i xarxa de serveis.

Principalment estudia altres processos de reconeixement internacional 
per tal de poder establir el millor model possible, i alhora treballa en la 
presència internacional del Consell per la República.

Secció

QUI és QUI al Consell

Secció

QUI és QUI al Consell
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Assemblea de Representants

Comissions

Comissió d’Acció 
Política Interior (CAPI)

Comissió Legislativa 
Orgànica (CLO)

Comissió de Drets 
Històrics (CoDrHi)

És l’encarregada del desplegament institucional del Consell per la
República a tot el territori, de vetllar per la participació activa de la
ciutadania al si del consell, de l’impuls dels consells locals...

Té per objectiu establir quin serà el funcionament del Consell per la
República: reglaments de l’Assemblea de Representants, relació
entre el govern i l’Assemblea, funcions del govern, codi ètic...

Centra la seva activitat en la protecció, la promoció, l’estudi i la
divulgació dels Drets Històrics de la nació catalana.

Representants del Vallès Occidental Oest

Pere Cardús
Comissions: CLO
Contacte: pcarduscardellach@assemblearepresentants.cat

Pepi Oller
Comissions: CLO
Contacte: pollercomellas@assemblearepresentants.cat

Maria Rosa Comellas
Comissions: CAPI
Contacte: mrcomellascoll@assemblearepresentants.cat

Gemma Masferrer
Comissions: CAI
Contacte: gmasferrergallart@assemblearepresentants.cat

Jordi Roset
Comissions a les quals pertany: CAPI i CEF
Contacte: jrosetchaler@assemblearepresentants.cat

Calala Puig
Comissions: CAC
Contacte: mcpuigsoler@assemblearepresentants.cat

Urna ciutadana
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Representants del Vallès Occidental Oest

Lluís Puig
Comissions: CAC
Contacte: puiggordi@assemblearepresentants.cat

Montse Trullàs
Comissions: CAC
Contacte: mmtrullasescoda@assemblearepresentants.cat

Núria Garcia
Comissions: CAC i CAI
Contacte: ngarciamurcia@assemblearepresentants.cat

Míriam Casaramona
Comissions: CAI
Contacte: mcasaramonamassana@assemblearepresentants.cat

Joan Puigdomènech
Comissions a les quals pertany: CAC
Contacte: jpuigdomenechfranquesa@assemblearepresentants.cat

Núria Fernández
Comissions: CAI
Contacte: nfernandezgalofre@assemblearepresentants.cat

Carmela Fortuny
Comissions: CAI
Contacte: cfortunycamarena@assemblearepresentants.cat

Urna d’electes*

*Malgrat haver estat votats pels inscrits de tot el territori, i per tant en una urna

separada de la nostra circumscripció, proporcionem la llista de càrrecs electes amb

activitat dins el marc del Vallès Occidental Oest. Cal remarcar que, una vegada

publicats els resultats de les eleccions i acceptat el càrrec, dins l’AR tots els

representants són electes i per tant no hi ha diferències d’estatuts entre aquets.

Govern del Consell

PresidènciaFuncions Consellers

Carles Puigdemont

*130è President de la 
Generalitat de Catalunya 
a l’exili.
*El govern espanyol va 
destituir-lo del càrrec 
basant-se en l’article 155 
de la Constitució.

Vicepresident:
Antoni Comín
Relacions institucionals i AR:

Toni Castellà
Acció Política Interior:

Aurora Madaula
Desplegament reglamentari:

Teresa Vallverdú
Coordinació delegacions 

exteriors:

Carme Garcia

Suport als Consells Locals:

Montserrat Corrons
Acció Internacional:

Neus Torbisco
Acció Econòmica i 

Secretari govern:

Guillem Fuster
Acció Cultural:

Lluís Puig
Conseller Polític:

Lluís Llach

*Es tracta del poder 
executiu del Consell 
per la República.
*Té per objectiu fer 
efectiu el mandat del 
primer d’octubre i 
treballar per assolir el 
reconeixement 
internacional de la 
República Catalana.
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Accions del Consell per la República

Defensa a l’exili Prou Monarquia Defensa del català FRAS

Fons que recull les 
donacions de totes 
aquelles persones, 
empreses i entitats 
que volen donar 
suport als exiliats a 
causa de la 
repressió de l’estat 
espanyol, com a 
conseqüència 
directa de l’1O.

Campanya de lluita no-violenta 
que proposa l’objecció fiscal per 
tal de deixar de mantenir la 
monarquia, una institució 
caduca, corrupta, 
antidemocràtica, hereva del 
règim franquista i avaladora de 
la repressió al poble català en la 
seva lluita per assolir una 
República independent.

El Consell per la República 
posa a disposició de tots 
els docents, personal no 
docent i AFA d’escoles i 
instituts el suport jurídic 
necessari per fer front a la 
sentència del Tribunal 
Constitucional, que obliga 
els centres educatius 
catalans a impartir 
l’educació en castellà en 
un 25%.

*Fons Republicà d’Acció 
Solidària.
*Va néixer per impulsar 
xarxes comunitàries de 
suport per la lluita 
contra els efectes de la 
Covid-19 a nivell 
sanitari, social i 
econòmic.
*Actualment se’n 
replanteja el sentit com 
a font de suport a 
l’activitat del CxR.

Consell Local de Rubí

Junta Rectora

President:
Albert Sorrosal
Secretària:

Raquel Ferrero
Tresorer:

Jordi Batalla
Vocal:

Agustí Dosaiguas
Vocal:

Jep Quintas
Vocal:

Gemma Masferrer

Objectiu

Pàgina web: https://consellrepublicarubi.cat Email: rubi@consellrepublica.cat (icones xarxes socials i enllaços)

Com a Consell Local tenim la responsabilitat d’impulsar 
estratègies per a l’assoliment de la República Catalana, 
a través del desplegament executiu i la representativitat 
del Consell per la República al nostre territori local.

Aquests primers mesos hem estat treballant de valent 
en els fonaments del consell local per tal de posar-lo a 
disposició de tots els rubinencs i rubinenques. 

Ben aviat es realitzarà la primera assemblea oberta als inscrits!

On ens pots trobar?

Si vols resoldre 
qualsevol dubte que 
tinguis, fer-la petar i 
debatre una estona 
sobre el si del Consell 
o trobar-te 
presencialment amb 
nosaltres, pots 
demanar cita prèvia al 
nostre correu 
electrònic o 
contactar-nos a través 
de les xarxes.
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Segueix-nos a:

     twi! er          facebook                   instagram

          @consellrubi            Consell Rubi                   consellrubi

rubi@consellrepublica.cat
Redacció i maquetació:

Junta Rectora del Consell Local per la República de Rubí

Rubí, juliol del 2022




