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GOVERN ALTERNATIU DE CATALUNYA

Constituït al Palau Requesens de 
Barcelona, el Govern Alternatiu de 
Catalunya és una iniciativa que, 
a imatge dels shadow cabinets 
característics de la política 
britànica i inspirada en el Govern 
Alternatiu impulsat pel president 
Pasqual Maragall l’any 2000, 
neix com a instrument per fer una 
oposició rigorosa i constructiva, 
de país, i impulsar una alternativa 
real a la coalició independentista 
vigent.

El Govern Alternatiu que lidera 
Salvador Illa contribuirà, des de 
l’oposició, a fer avançar el país:

●	 A	partir	del	seguiment	crític	i	la	fiscalització	d’un	Govern	de	
la Generalitat nascut d’una fórmula fracassada i amb les 
prioritats equivocades.

●	 Impulsant	canvis,	solucions	i	configurant	una	alternativa	
al Govern de la Generalitat amb propostes d’actuacions i 
polítiques públiques. 

● Oferint mà estesa i col·laboració a l’Executiu en les 
qüestions d’interès general i disponibilitat màxima per arribar 
a grans acords i pactes de país. 

El Govern Alternatiu neix amb el convenciment que Catalunya, 
després de 10 anys de decadència, no pot perdre més temps, 
i amb la certesa que les darreres eleccions autonòmiques van 
marcar	un	punt	d’inflexió,	l’obertura	d’una	nova	etapa	política	a	
Catalunya.
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Economia, Hisenda i Societat 
Coneixement. Portaveu

Alícia Romero

Infraestructures,
Territori i Habitatge

Jordi Terrades

Treball Pol Gibert

Educació i
Formació Professional

Esther Niubó

Transició
Ecològica

Sílvia Paneque

Seguretat i Convivència Ramon Espadaler

Justícia Rubén Viñuales

Transparència, Govern Obert i 
Mitjans Audiovisuals

David	Pérez

Comissionat de Presidència per l’impuls 
federal, el memorial democràtic i la llei 
electoral

Ferran Pedret

COMPOSICIÓ

El Govern Alternatiu de Catalunya és un pas ferm en el camí del canvi que es va iniciar el 14F. Presidit 
per Salvador Illa i integrat per diputades i diputats del Grup Parlamentari PSC-Units de la XIII Legislatura, 
comptarà amb 15 conselleres i consellers, 2 comissionats i una secretària general. 

President Salvador Illa i Roca

Afers Socials i Infància Raúl Moreno

Indústria, Empresa, Comerç i 
Turisme. Agenda Digital

Òscar Ordeig

Igualtat Gemma Lienas

Món Agrari, Pesca, Alimentació 
i	Repte	Demogràfic

Rosa M. Ibarra

Salut Assumpta Escarp

Cultura Rocío García

Món Local, Funció Pública i 
Esports

Marta Moreta

Comissionada de Presidència per a la 
Catalunya 2050, per un desenvolupament 
sostenible i la lluita contra la desigualtat

Eva Granados

Secretària del Govern Mireya Fuente
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CONSELL TÈCNIC

Un segon òrgan, el Consell Tècnic, s’encarregarà de preparar projectes i propostes que 
s’elevaran	al	Govern	Alternatiu,	quinzenalment,	per	ser	estudiades	i	aprovades.	Està	presidit	
pel conseller alternatiu d’Afers Socials i Infància, i en forma part també la secretària general.

Secretari tècnic d’Economia i Hisenda Jordi Riba

Secretària tècnica d’Afers Socials i Infància Mònica Ríos

Secretària tècnica d’Infraestructures, Territori i Habitatge Eva Candela

Secretari tècnic d’Indústria, Empresa, Comerç i Turisme. Agenda digital Juan	Luis	Ruiz

Secretària tècnica de Treball Elena	Díaz	

Secretari tècnic d’Igualtat David	González

Secretària d’Educació i Formació Professional Dolors Carreras

Secretària de Polítiques de Muntanya i Aran Sílvia Romero

Secretari tècnic de Transició Ecològica Joaquim Paladella

Secretari tècnic de Salut Mario García

Secretària tècnica de Seguretat i Convivència Judith Alcalà

Secretària tècnica de Cultura Helena Bayo

Secretari tècnic de Justícia Òscar Aparicio

Secretari tècnic de Món Local i Funció Pública Cristòfol Gimeno

Comissionada de Mitjans Audiovisuals Beatriz	Silva
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FUNCIONS

● Impulsar canvis en la política del Govern de la Generalitat a partir de l’elaboració de propostes 
de polítiques públiques basades en la proposta electoral del PSC, tenint en compte l’acord de 
col·laboració electoral i de legislatura entre el PSC i Units per Avançar.

●	 Fiscalitzar	la	tasca	de	l’Executiu	fent-ne	un	seguiment	constant	i	una	valoració	crítica	de	cadascun	
dels Departaments.

● Contribuir a l’acció parlamentària de proposta i oposició.

● Desplegar l’acció política arreu del territori i reforçar la relació amb entitats, agents socials i 
econòmics i col·lectius de professionals.

●	 Construir	l’alternativa	i	identificar	els	grans	compromisos	del	futur	programa	de	govern

● Esdevenir el referent polític del canvi a Catalunya. 
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MÈTODE DE TREBALL

El Govern Alternatiu es reunirà, de forma ordinària, cada 15 dies, els divendres, mentre que el Consell 
Tècnic ho farà alternativament les setmanes que no es reuneixi el Govern alternatiu, per tal de preparar els 
projectes i propostes que posteriorment aprovarà el Consell executiu en forma de compromisos. 

Cada un d’aquests compromisos, i d’altres mesures que se’n derivin, es presentaran públicament i estaran 
disponibles en la web del PSC.

Sota la direcció de cada conseller o consellera alternativa, es crearan diferents equips de treball amb 
diversos col·laboradors tècnics coordinats pel corresponent secretari o secretària tècnica per tal d’elaborar 
els	projectes	i	propostes	que	es	presentaran	en	l’òrgan	executiu.	Hauran	de	definir	les	principals	prioritats	
polítiques, un pla de treball i establir una agenda de trobades i visites al territori, generant una xarxa 
important de contactes en l’àmbit de la seva responsabilitat.

De manera extraordinària, i trimestralment, el Govern Alternatiu al complet  farà visites al territori d’un 
o	dos	dies,	en	les	que	aprofitarà	per	visitar	i	conèixer	de	primera	mà	els	reptes	i	preocupacions	de	les	
entitats i agents del territori visitat.
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PRIMERES MESURES

Des del compromís amb Catalunya i els seus ciutadans i ciutadanes, el Govern alternatiu de Catalunya 
arrenca amb quatre grans propostes:

● Pacte per la Pandèmia

● Pacte sobre els Fons Europeus

● Acord per a la renovació dels alts càrrecs designats pel Parlament de Catalunya

● Acord per al pluralisme: uns mitjans públics a tot arreu i per a tothom, i una llei electoral de Catalunya




