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 El candidat de Ciutadans a la Generalitat de Catalunya, Albert Rivera, va fer girar la seva 

intervenció al Barcelona Tribuna entorn als trets diferencials del seu partit respecte a les altres 

formacions que es presenten a les properes eleccions: la capacitat de recollir propostes de 

formacions polítiques de colors molt diversos, un debat no centrat en el sobiranisme i el rebuig 

a l’immobilisme que, segons Rivera, caracteritza a moltes de les formacions polítiques 

tradicionals.  

 

Rivera, que encapçala una de les formacions més joves que aspiren a la Presidència de la 

Generalitat, va presentar el seu programa electoral com un ambiciós pla de reformes a 

diversos àmbits subratllant la necessitat de redimensionar l’Administració Pública. El candidat 

de Ciutadans es va remetre a un informe elaborat l’any 2000 pel despatx d’advocats Roca 

Junyent on ja s’apuntava la necessitat de descarregar l’estructura administrativa de Catalunya, 

tot utilitzant eines com la prestació de serveis mancomunats o la fusió de consistoris de 

poblacions amb baix nombre d’habitants. En aquest sentit, una de les principals propostes del 

programa de Ciutadans és impulsar una comissió d’estudi de les duplicitats de les estructures 

públiques: “No pot ser que, per exemple, al Baix Llobregat hi hagi fins a sis nivells 

d’administració pública”.  

 

Un altre dels objectius de Ciutadans és revisar l’actual pla d’infraestructures. La connexió de 

l’AVE amb França, la finalització de la Nacional II, el corredor mediterrani o la connexió dels 

ports de Barcelona i Tarragona són algunes de les prioritats de Ciutadans i que Rivera 

considera que “és innegable que beneficiaran tant a Catalunya com a Espanya”.  

Per a Albert Rivera, el sistema polític és també un clar objecte de reforma, tot començant per 

la reforma de la llei electoral i continuant amb la implantació de llistes obertes, l’eliminació de 

càrrecs politics als consells d’administració d’entitats financeres o la prohibició de la 

condonació del deute bancari dels partits politics. Al col·loqui, Rivera es va mostrar partidari de 

“tallar els tentacles polítics” que envaeixen àmbits jurídics, de mitjans de comunicació o de la 

societat civil, entre d’altres.  

 

Pel que fa al debat sobiranista, que segons Rivera “polaritza” aquests comicis, el candidat va 

assegurar que al darrera de la convocatòria anticipada d’eleccions i l’aposta sobiranista de 

Convergència i Unió s’amaga un fracàs de la gestió realitzada per aquesta formació durant 

aquests dos últims anys: “Ara volen tapar els problemes de la crisi, de la sanitat, de l’atur... 

amb un problema molt més gran com és el de la independència”.  

 
Per a Ciutadans, la independència de Catalunya no és la solució als problemes dels ciutadans 

catalans. Rivera va afirmar que és “impossible” que una hipotètica independència de Catalunya 

beneficiï a l’economia catalana i espanyola pels seus efectes sobre l’estabilitat política i 

econòmica. El model proposat per Ciutadans és el d’una Catalunya dins Espanya i dins Europa, 

capaç de ser motor de l’Estat. 

 

 

 


