Barcelona, 6 de juny de 2021

Benvolgut i benvolguda membre del Govern Alternatiu,
Avui constituïm el Govern Alternatiu de Catalunya, una fita important inspirada en la figura dels
shadow cabinets britànics i en el Govern Alternatiu impulsat pel president Pasqual Maragall
l'any 2000. Un Govern Alternatiu que ens ha de permetre orientar la tasca d’oposició per
configurar una alternativa de govern progressista, responsable i dialogant.
Estic convençut que la fórmula plantejada per la coalició independentista no és el govern que
necessita Catalunya en aquest moment, perquè dibuixa un horitzó equivocat per a una part de
la societat catalana, no per a tot el país. És també una fórmula fallida, assajada els darrers deu
anys i que ens ha portat a la decadència, afeblint les institucions, incapaç de generar la confiança
i l’estabilitat que es requereixen.
Precisament, el primer gran objectiu del Govern Alternatiu de Catalunya és fer un seguiment
crític de la tasca dels titulars de tots i cadascun dels Departaments de la Generalitat de
Catalunya, exercint una oposició rigorosa i contundent.
Però, alhora, soc ben conscient que estem en un context molt complex i delicat a causa de la
pandèmia i de la crisi social i econòmica que se’n deriva. Per això hem de fer també una oposició
constructiva, en disposició de col·laborar, acordar i treballar per tirar el país endavant.
A més, i aquest és el segon gran objectiu del Govern Alternatiu, volem fer un pas endavant i
impulsar canvis, solucions, agafant la bandera de les propostes, les iniciatives i també les
responsabilitats. Volem configurar una alternativa que esdevingui el referent polític del canvi a
Catalunya. No oblidem que el PSC va guanyar les eleccions i que som el primer partit del país.
Catalunya viu un temps amb reptes extraordinaris als quals hem de ser capaços de donar
resposta des del primer moment. Reptes com vèncer el virus, la reactivació econòmica i els Fons
Next Generation UE, i la reconstrucció social per no deixar ningú enrere. Tres prioritats que hem
defensat i que han de guiar la nostra acció política.
Avui presentem també quatre pactes, quatre oferiments d’acord per vèncer el virus i superar la
pandèmia, sobre els fons europeus, per a la renovació dels alts càrrecs designats pel Parlament
de Catalunya i en favor del pluralisme. Hem d’elaborar ara, conjuntament, un pla de treball del
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Govern Alternatiu que ens permeti desplegar la nostra acció política arreu del territori i reforçar
la relació amb agents socials, econòmics, col·lectius professionals i entitats de tots els àmbits.
Aquest és el model sobre el qual volem basar la nostra tasca parlamentària a través del Govern
Alternatiu, per fer que Catalunya avanci i que uneixi els catalans i les catalanes al voltant
d’objectius compartits. Catalunya necessita un govern d’acció, que lideri, que es posi a fer feina
sense perdre més temps. Per això vull demanar-te que, com a membre del Govern Alternatiu
de Catalunya, tan aviat com puguis, et posis en contacte amb el titular del departament
corresponent per traslladar la nostra disposició i disponibilitat a treballar per tirar Catalunya
endavant.
Encetem una tasca difícil i intensa des de l’oposició, que requereix perseverança, però que a la
vegada és engrescadora i apassionant, que ens ha de fer sentir honrats de contribuir a fer
avançar el país, amb vocació de servei públic i exercint la nostra responsabilitat cívica i
democràtica. Fem-ho amb honestedat, dedicació i confiança.
Ben cordialment,

Salvador Illa i Roca
President del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i
Cap de l’Oposició
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