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Molt Honorable Senyor Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya 

Molt Honorable Senyor Roger Torrent i Ramió, president del Parlament de 

Catalunya 

Molt Honorable Senyor Carles Puigdemont i Casamajó, expresident de la Generalitat 

de Catalunya 

 

Senyors, 

Les hores greus que d’un temps ençà viu el poble català—al qual ens adrecem a 

través vostre— i les seves institucions ens mouen a fer-vos arribar la nostra més 

fraternal solidaritat. Els sotasignats, professionals i gent de la cultura de les Illes 

Balears, contemplem amb profund desassossec la il·legítima i recurrent agressió 

que pateixen els ciutadans de Catalunya, les seves llibertats individuals i els seus 

drets col·lectius. Sigui dit amb independència d’allò que cadascú pugui pensar sobre 

la idoneïtat i l’oportunitat de les actuacions i les estratègies concretes endegades 

des de les instàncies polítiques catalanes. 

La sentència del Tribunal Suprem del passat 14 d’octubre, que condemnà els líders 

polítics i socials catalans a penes extremades de privació de llibertat, és un acte 

d’autoritat i constitueix la culminació momentània d’un pla repressor que malda per 

escarmentar, escapçar i inhibir l’independentisme de forma duradora. La sentència 

palesa que ni la materialitat dels fets, ni la justícia, ni els drets humans importen si 

es tracta, com és el cas, d’impedir l’expressió democràtica de la voluntat 

majoritària de la ciutadania catalana. Ensems, referma la concepció tancada i 

unívoca dels poders de l’Estat disposats a protegir sense miraments el dogma de la 

indissoluble unitat d’Espanya. 

A hores d’ara, la inacceptable realitat és la d’uns representants públics empresonats 

o exiliats per haver volgut facilitar l’exercici del dret dels ciutadans a decidir el seu 

futur col·lectiu. Sense oblidar la sense fi de processos judicials oberts per 

actuacions connectades amb la celebració del referèndum del primer d’octubre o 

amb actes de contestació ciutadana, processos que afecten més d’un milenar de 

persones, privades de llibertat o amenaçades amb ser-ho i/o amb el patrimoni 

compromès.  
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Tot plegat posa en relleu, insistim, una actuació repressiva de llarg abast, tant des 

de la perspectiva temporal com subjectiva, tant des de la perspectiva individual 

com general. Això fa que les institucions catalanes d’autogovern i els drets 

fonamentals dels ciutadans estiguin en precari, sotmeses a la força de l’Estat, que, 

a més a més, podrà aplicar-la sense controls ni límits. Al cap i a la fi, constatem 

que la raó democràtica no basta per guanyar i que la veritat és la primera 

derrotada en qualsevol contesa desigual. 

Tanmateix, el poble català ha demostrat al llarg de la seva història i fins al dia 

d’avui un compromís irreductible, ferm i resolt en defensa de la seva dignitat i 

llibertat. És a partir d’aquest coneixement que creiem que cal encarar el futur: amb 

confiança en les pròpies capacitats, però també amb prudència. Amb determinació, 

però també amb saviesa. 

Finalment, ens sentim i estem compromesos en la lluita per la llibertat i els drets 

humans perquè el seu permanent i progressiu qüestionament ens afecta a tots. 

Sapigueu que en aquesta lluita ens hi trobareu. Amb el nostre suport més 

incondicional. 

Atentament, 

Palma, 28 d’octubre de 2019 

 

 

RELACIÓ DE SIGNANTS 

 

- Aguiló i Llofriu, Agustí (historiador).  

- Alomar i Serra, Gabriel (professor secundària).  

- Àlvarez Garí, Àngels (assessora lingüística i traductora)  

- Andreu Salvador, Robert (llicenciat en filosofia i professor d’Institut, jubilat).  

- Arbona Castanyer, Tòfol (paisatgista). 

 - Arguimbau i Capó, Maria Auxiliadora (mestre i pedagoga, jubilada).  

- Armengol Coll, Francesca (llicenciada en farmàcia).  
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- Barceló Milta, Gabriel (llicenciat en dret).  

- Bassa Martín, Ramon (catedràtic d’Escola Universitària, UIB). 

- Bellver Silvan, Ferran (psicòleg).  

- Bezares i Portell, Miquel (escriptor).  

- Blàzquez, Macià (professor UIB).  

- Borràs Ensenyat, Rafael (analista sociolaboral).  

- Bosch Cerdà, Joan Ramon (mestre d’anglès, ensenyament primari).  

- Buades Beltran, Joan (professor i escriptor).  

- Cabiscol Solanellas, Immaculada (metgessa, jubilada).  

- Calafat Ripoll, Caterina (professora Filologia Francesa  UIB).  

- Caldentey Mas, Jordi.  

- Chavarria Martínez, Josep (llicenciat el Filologia Hispànica).  

- Coll Torres, Mateu (professor).  

- Colom Pastor, Bartomeu (professor emèrit de la UIB i advocat).  

- Company Sanchis, Josep.  

- Company i Siquier, Joan (llicenciat en dret i professor d’ensenyament mitjà, 

jubilat).    

- Cortés Cortés, Alexandre (arquitecte jubilat).    

- Crespí Simón, Malena (llicenciada en Filosofia i Lletres) 

 - Cumellas i Riera, Jordi (actor i director d’escena).  

- De Luis Ferrer, Josep (advocat i President de l’OCB).  

- Domènech Bestard, Manel V. (mestre jubilat). 

- Ensenyat Pujol, Gabriel (Catedràtic de Filologia Catalana de la UIB).  

- Femenia i Reus, Antoni (metge).  
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- Ferrer Torrens, Aina (professora).  

- Fluxà Garcías, Lara (artista visual).  

- Font Gelabert, Antoni (consultor ambiental).  

- Fortuny Salas, Maria (psicòloga).  

- Franch Clariana, Jaume (metge).  

- Frau i Gaià, Sebastià (advocat i articulista).  

- Fullana Mas, Pere (director d'escena).  

- Fuster Rechach, Coloma (professora d'Educació Secundària). 

- Garcias Sansaloni, Gina (periodista).  

- Gelabert i Rian, Joan (professor d'Educació Secundària).  

- Genovart i Bonnín, Guillem.  

- Gómez Suau, Margarita (metgessa).  

- Gomila Benejam, Josep (docent). 

- Gual Frau, Joana Aina (treballadora social, jubilada).  

- Julià Estelrich, Glòria (poeta, professora i música).  

- Juncosa Picó, Miquel (arquitecte).  

- Lillo Colomar, Joan Vicenç (funcionari CAIB).  

- Llabrés Fuster, Antoni (professor de Dret Penal, UV).  

- Lladó Ollé, Josep (professor).  

- López Casasnovas, Joan F (professor). 

- López Nadal, Gonçal (professor d’Història UIB). 

  

- López Nadal, Joan Manuel (diplomàtic jubilat).  

- Marroig Darder, Maria (química i empresària).  

- Martínez Tarberner, Antoni (professor emèrit de la UIB). 

- Martínez Taberner, Catalina (professora Filologia Catalana UB, jubilada).  
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- Martorell Castelló, Pere Joan (escriptor).  

- Mas Pocoví, Lluc (professor jubilat) lluc. 

- Mayol Arbona, Gabriel (professor d'Educació Secundària).  

- Mesquida Amengual, Biel (escriptor).  

- Mestre Massot, Irene (professora de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les 

IB).  

- Mestre Orell, Maria Magdalena (treballadora social)  

- Mirabent i Julià, Jordi (infermer).  

- Miralles i Monserrat, Joan (catedràtic emèrit de Filologia Catalana).  

- Moll Blanes, Isabel (catedràtica emèrita UIB).  

- Moragues Vidal, Catalina (magistrada jubilada). 

- Morell Montado, Carme (guionista i Professora d’Escola Universitària).  

- Morey Vallespir, Tomeu (professor secundària).  

- Moyà Quintero, Manuel (catedràtic d’IES, jubilat). 

- Mudoy i Rosselló, Guillem (Psicòleg EPC). 

- Munar Vidal, Bartomeu.  

- Muncunill Ribas, Josep (metge internista i hematòleg jubilat).  

- Munt Duran, Enric (metge).  

 

- Nadal Casasnovas, Teresa (treballadora social).  

- Nadal Nicolau, Bernat (escriptor).  

- Napoli, Agathe (docent).  

- Navarro Izquierdo, Àngela (llibretera).  

- Nobell i Iglesias, Maria Rosa (llicenciada en Filosofia i Lletres).  

- Núñez Rosselló, Xavier (actor i director d’escena).  

- Oliver Colom, Tomàs Marius (mestre d’educació primària).  
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- Oliver Garau, Gabriel (músic).  

- Oliver Moragues, Joana (empresària).  

- Oliver Oliver, Andreu (enginyer tècnic).  

- Palau Llaneras, José (arquitecte).  

- Palou i Mas, Josep (mestre).  

- Palou Oliver, Mª. Concepció (llicenciada en Ciències de l’Educació).  

- Pardo Martínez, Glòria Isabel (auxiliar d’infermeria).  

- Parpal Sampol, Margalida (llicenciada en Filologia Catalana).  

- Perelló Arrom, Sebastià (professor i escriptor).  

- Pérez i Pinya, Joan Manuel (filòleg).  

- Petit López, Ferran (infermer jubilat).  

- Planas Garriga, Josep (arts gràfiques).  

- Planells Muntaner, Carme (filòloga i dramaturga).  

- Planes Ferragut, Joan (professor de secundària).  

- Picornell Lladó, Baltasar (Expresident del Parlament de les IB)  

- Planells i Lavilla, Victorí (metge psiquiatra i cantautor).  

 

- Pons i Pons, Damià (professor de Literatura Catalana Contemporània, UIB; 

exconseller del Govern de la CAIB).  

- Puigmartí Valls, Ana (metgessa).  

- Puigneró Vila, Roser (tècnic informàtic).  

- Pujol Bosch, Antonina (professora).  

- Pujol Ferragut, Joan (llicenciat en Filosofia i Lletres).  

- Queralt Soler, Josep Maria (metge).  

- Ràfols Vives, Mariona (metgessa jubilada).  

- Ramon Tous, Nanda (professora).  



7 
 

-Reixac i Genovart, Sebastià (advocat). 

  

- Riba Vinyes, Cèlia (professora jubilada i escriptora).  

- Ribas Ferrer, Joan (músic).  

- Ricci Febrer, Carles (diplomat economia ESADE).  

- Riera i Guillera, Eusebi (professor de filosofia, jubilat).  

- Ripoll Albertí, Bel (mestre de preescolar i logopeda, jubilada).  

- Ripoll Albertí, Joana Maria (metge). 

- Rosselló Bover, Pere (catedràtic Filologia Catalana UIB).  

- Rubí Tomas, Margalida (treballadora social i sexòloga).  

- Rubí Tomàs, Sebastià (advocat i professor Dret Constitucional UIB). 

- Rullan Colom, Lluís (economista i empresari).  

- Salleras i Compte, Marta (llicenciada en Història d’Art).  

- Salvà Salvà, Antoni (professor).  

- Sampol Mas, Pere (exconseller del Govern de la CAIB) .  

- Sanz Coll, Teresa ( llicenciada en Filologia i Literatura). 

- Sanz Pardo, Domingo (analista polític).  

- Sauleda Pares, Montserrat (metgessa, jubilada).  

- Serra Busquets, Sebastià (professor universitari).  

- Simonet Vidal, Gabriel (mestre d’escola de primària).  

- Sirvent Moyà, Maria Elena (infermera).  

- Suau Puig, Jaume (professor d’Historia UB, jubilat).  

- Togores Solivellas, Bartomeu (metge).  

- Togores Solivelas, Rosa (treballadora social).  

- Torras Rius, Joan (enginyer tècnic elèctric).  

- Torrens Gost, Antoni (llicenciat en farmàcia).  
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- Torrent i Badia, Lluís (metge psiquiatra).  

- Tugores Benítez, Maria Antònia (llicenciada en pedagogia, mestre).  

- Tugores Manresa, Antoni (periodista).  

- Tur Riera, Fanny (historiadora).  

 

- Valero Martí, Gaspar (llicenciat en Història).  

- Vallbona Bennàsser, Jaume (mestre de primària).  

- Vergés Cisneros, Marina (professora d’educació secundària).  

- Vernet Llobet, Francesc (professor, escriptor i director teatre).  

- Vicens Escandell, Jaume (funcionari). 

- Vicens Vich, Joana Maria (economista, jubilada).  

- Vich Croix, Joana.  

- Vidal Marqués, Carme (llicenciada en Història General i en Història de l’Art). 

 

- Villaronga Riutort, Margarida (professora d’ESO i batxillerat).  

 

Aquesta relació de signants es tanca a Palma, a les 12,30 hores del dia 29 de 

novembre de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 


