
Estimat Sr. Oriol Junqueres, Molt Honorable Vicepresident de la Generalitat de 
Catalunya. 

Desitjo que pugui arribar a llegir aquesta carta, entre totes les moltes cartes d'ànims i 
reconeixement que segur li arriben. Malgrat no ens coneixem, em prendré la llibertat 
d'escriure'l.  

Soc metgessa de família i em dedico des de fa molts anys a les emergències mèdiques. 
En considero testimoni de la condició humana en totes les seves vessants la millor i la 
pitjor. Segurament la que vostè i la seva família viuen no és la millor de les situacions i 
novament posa en evidència la pitjor però també la millor de les vessants humanes. La 
situació en que es troben també el Conseller Forn, El Sr. Jordi Sànchez i el Sr. Jordi 
Cuixart no té qualificatiu possible.  

No tinc cap dubte que tots quatre gaudiu d'eines, provinents de la vostra amplia 
formació que us permetran afrontar aquesta situació d'injustícia i indefensió. La vostra 
situació és la situació de tots els qui creiem que s'ha vulnerat la democràcia i l'estat de 
dret. Els fets succeïts haurien de posar en alerta a tothom ja que suposen un pas enrere 
de moltes de les conquestes socials dels darrers cent anys. 

Segur que en aquest sentit rebreu piles de cartes, però el que jo us vull aportar avui és 
un xic d'ajut que us permeti tindre cura de la vostra salut. La salut física acompanya 
sempre una bona salut mental i cal posar-hi atenció. Cal que conserveu l'esperit i la 
fortalesa tot el temps que calgui. Perquè el món té molta necessitat de persones dignes, 
compromeses, sinceres i treballadores. Sortireu i sortirem d'aquesta infame situació 
senzillament perquè es delata infame en ella mateixa. Cada dia que passa és un dia 
menys per la vostra llibertat que d'alguna manera és també la nostra com a poble. I com 
a poble és per això que us empresonen car no és possible empresonar físicament tot un 
poble però si és pretén fer-ho psicològicament. 

Vull afegir unes recomanacions mèdiques a manera de recordatori ja que segur que en 
sou coneixedor. Cal que féu exercici un mínim de tres hores setmanals, que seguiu una 
dieta variada, que preneu el sol. Ja que el captiveri pot ser causa de pèrdua de massa 
òssia i muscular. Aquest deteriorament física acaba influint l'estat d'ànim que és 
quelcom a preservar perquè el volem de ple ja que queda molta feina per fer a 
Catalunya i al mon i per fer-la calen persones íntegres i treballadores com vostè. 

Desitjo que llegeixi aquestes lletres ja en llibertat i pugui aviat abraçar als seus éssers 
estimats que en definitiva són els qui més us necessiten. 

PD“ Els que han nascut en bressol de porpra i mai han desitjat res, no saben el que és la 
felicitat de viure. El mateix que no poden conèixer el preu d'un cel pur els que no han 
lliurat mai la seva vida a mercè de quatre taules llançades a un mar enfurismat” ( 
Alexandre Dumas). 

 

Respectuosament, Març 2018   Gemma Sànchez  i Dubé 

 



 
	


