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L'advocacia catalana premia un jutge de 
Manresa per normalitzar el català en la 
justícia 
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BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha premiat aquest dijous amb el VIII 
guardó Agustí Juandó i Royo, el jutge titular del Jutjat Mixt 1 de Manresa (Barcelona), 
José Manuel Del Amo, per la seva tasca de normalització de la llengua catalana en la 
justícia. 



   El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel 
Gimeno, ha lliurat el premi a Del Amo per la seva personalitat i l'esforç que ha dedicat a 
conèixer i aprendre el català i el Dret Civil català, matèria en la qual s'ha especialitzat, 
segons ha informat el Cicac en un comunicat. 

   El president de la Comissió de Llengua del Cicac i degà de Tortosa (Tarragona), Josep 
Canício, ha declarat que Del Amo presideix un dels jutjats de referència per la 
normalitat, i ha animat jutges i advocats a parlar "sense cap tipus de por o prevenció". 

   Segons Canício, resulta "incomprensible" que el coneixement del català no sigui 
obligatori per als jutges que exerceixen a Catalunya, i el president del Cicac i degà del 
Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab), Pedro Yúfera, ha declarat que l'advocacia 
també ha d'entendre que parlar català no és una obligació, sinó un dret. 

   El Cicac ha reconegut la trajectòria de Del Amo, que va començar al jutjat de Berga el 
1999, i que va continuar al jutjat de Manresa, on actualment és magistrat titular. 

SITUACIÓ A REMUNTAR 

   Segons dades de la Conselleria de Justícia que ha recollit el Cicac, només 34.734 de 
les 265.039 sentències dictades a Catalunya són en català --cosa que representa un 
13,11%--, i han estat els jutjats de Girona els que tenen un ús més elevat d'aquesta 
llengua, i els de Tarragona els que menys. 

   L'Observatori Català de Justícia revela que el jutjat que emet més sentències en català 
és el de Solsona (Lleida), amb un 99,55%, seguit pel de Puigcerdà i Ripoll (Girona), 
amb un 99,32 i 98,61%, respectivament. 

   Respecte a les comarques centrals, els jutjats de Manresa ocupen la novena posició --
amb un 38,60% de sentències en català--, després del de Berga i Vic, una situació a 
"remuntar", segons el Cicac. 

	  


