
 
 

Antònia Jover Díaz, cap de llista de Podem al Congrés dels diputats 

Formació universitària: Diplomada en empresarials 
per la Universitat de les Illes Balears 

 
Experiència Laboral: 
- 1972 –1978 Va treballar a una empresa Naviera 
com a botons, de caixera o d’auxiliar administrativa. 
- 1980 – 1982 Va treballar en una empresa 
d'auditoria com a consultora. 
- 1987 fins a l'actualitat treballa com a interventora 
en una empresa Hotelera. 

 

Biografia i trajectòria Social: 

Nascuda a Palma el 13 de desembre de 1958, de pare Eivissenc i mare Palmesana.  Va ser 
educada al si d’una família que patí les represàlies del franquisme. El seu padrí matern, va 
esser empresonat per republicà, fou afusellat i el seu patrimoni va ser expropiat. Aquest fet 
fou un trauma tan gran per la família que a casa seva mai és va parlar de política. 

Més endavant, va ser escolaritzada a l’escola de les monges Franciscanes del seu barri de Santa 
Catalina i començà la vida laboral el mes d’agost de l’any 1972. Anys després compatibilitzà la 
feina amb els estudis i és diplomà en Empresarials a la Universitat de les Illes Balears. 

Des de ben jove participà a alguns moviments culturals i l’ambient repressiu de l’època li va 
despertar consciència política i és vinculà als moviments d’esquerra. En aquest sentit, va 
participar en ocasions al repartiment de convocatòries a manifestacions antifranquistes i 
també hi va participar a les mateixes manifestacions sense que els pares ho sabessin. 

Després del 75 amb la mort del dictador, seguir amb els reivindicacions com l’Estatut 
d’autonomia, recolzant el moviment avortista del 79, de Dragonera lliura o mes recentment el 
NO a la guerra o els reivindicacions per l’educació. A l’any 78 és casa i el 79 te el seu fill, 
separada anys després, el 91 és torna a casar amb el seu actual marit. 

Ha participat en diferents associacions, de veïns o en defensa de la renda bàsica. 

El 2014 s’inscriu a Podem, participa a la constitució del Cercle Arxiduc i fou membre del primer 
Consell Ciutadà municipal de Palma. Actualment és membre del Consell Ciutadà Autonòmic 
(CCA) i al desembre del 2018 va ser elegida pels inscrits i les inscrites de les Illes ha com a cap 
de llista per a representar a Podem Illes Balears al Congrés dels diputats, per la circumscripció 
de la comunitat autònoma. 


