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Consell per la República 
L’1-O vam exercir el nostre dret a l’autodeterminació. La repressió de l’Estat Espanyol va impedir fer efectiu 
el mandat de l’1 d’Octubre. El Consell per la República (CxR) té la missió de fer efectiu que la República 

proclamada del 27-O esdevingui realitat. 

El Consell representa tota la diversitat del moviment republicà i, per tant, està obert a totes les forces 

polítiques independentistes de representació parlamentària i a les entitats independentistes més representatives 
de la societat civil. 

El CxR té 5 àmbits d’activitat: internacional, jurídica, política, de difusió de la cultura i la realitat social i de 

coneixement i estudis. 

En l’àmbit polític podem destacar: definició d’una proposta estratègica (Preparem-nos a 
http://consellrepublica.cat/preparemnos) per culminar el camí cap a la independència, impulsar el Procés 
Constituent (http://procesconstituent.cat) i promoure una nova fase de mobilitzacions (sempre en el marc de la 

desobediència i la noviolència). 

El Consell per la República es crea i actua des de l’Espai Lliure d’Europa: només és possible en un territori en 

que els nostres drets civils i polítics estiguin garantits. 

El CxR és un refugi institucional: en el cas que les institucions catalanes legítimes tornen a ser suspeses (un 

nou 155?), el Consell podrà exercir les funcions de Govern i de Parlament legítims. 

Organització 

 El CxR el formen tots els ciutadans que comparteixen uns valors (autodeterminació, pau i 

noviolència, respecte i voluntat de diàleg, drets lingüístics, sostenibilitat, justícia social, econòmica i 
medioambiental...) 

 Per formar part del CxR cal formalitzar el registre ciutadà (obert a tots els ciutadans). 

 L’Assemblea de Representants tindrà una majoria de ciutadans escollits per un sistema de llistes 

obertes. També en formaran part (representació institucional) alguns diputats/es, regidors/es i 
alcaldes/alcaldesses. I persones no residents a Catalunya també hi tindran representació. 

El CxR el regirà el Consell que tindrà un president/a (elegit per l’Assemblea de Representants) que escollirà la 

resta de membres del Consell. 

Inscriure’s al Consell és la millor manera de defensar la papereta que 
cadascun dels dos milions de persones que vam anar a votar l’1-O vam 

posar dins d’una urna. 

Registra-t’hi 

Cal omplir el formulari que trobaràs al web https://dades.consellrepublica.cat/register amb tres fases: 

1. Crear un usuari (el teu àlies) i definir una contrasenya (ha de ser segura). 

2. Introduir les teves dades personals: correu electrònic, telèfon mòbil, nom i cognoms, document 
d’identitat, data naixement i adreça. 

3. Fer el pagament d’una aportació (mínima de 10€) única per finalitzar la inscripció. Es pot pagar amb 

tarja de crèdit. 

Més informació 

 A la web https://consellrepublica.cat hi trobaràs tota la informació. 

 D’aquesta web cal remarcar un parell de vídeos que expliquen amb senzillesa Què és el Consell i 
l’Estructura institucional. 

http://consellrepublica.cat/preparemnos
http://procesconstituent.cat/
https://dades.consellrepublica.cat/register
https://consellrepublica.cat/
https://youtu.be/EnJTNgpPfG4
https://youtu.be/MbxBpIwLkX8

