
 
 

28 de novembre de 2014 
Cercle Sport 
C/ Monturiol, 3, Figueres 
Assistència gratuïta 
 
La Comissió de Llengua del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, 
en compliment de les línies d’actuació establertes en el Pla de Treball signat amb la 
Generalitat de Catalunya, organitza enguany la V Jornada sobre l’Ús del Català a la 
Justícia.  

Aquesta cinquena trobada compta amb la presència de Guillermo Ormazábal, 
catedràtic de dret processal de la Universitat de Girona, que parlarà sobre com 
afecta la llengua de docència de les facultats de dret a l’hora d’escollir la llengua de 
treball a la sala de vistes; i també compta amb la presència d’Ester Franquesa, 
directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, la qual 
donarà a conèixer l’agenda que té prevista per impulsar l’ús del català en el camp 
de la justícia. Així mateix, per mitjà d’una taula rodona, la jornada vol fer 
reflexionar l’advocacia sobre fins a quin punt la llengua de docència de les facultats 
de dret afecta el seu exercici professional diari. 

Cal confirmar prèviament l’assistència per telèfon al 934 875 068 o bé per correu 
electrònic a les adreces serveilinguistic@cicac.cat i recepcio@cicac.cat.  

 

 

 

Organitza:                                                                       Amb el suport de: 

PROGRAMA 
 

9:00  Acreditacions 
 

9:30 
Inauguració de la jornada 

 

Abel Pié  
president del Consell de l’Advocacia Catalana 

 

Manel Toro 
primer tinent d’alcalde de Figueres 

 

Mª Josep Feliu 
secretària de Relacions amb l’Administració de justícia 

 

Fernando Lacaba Sánchez 
president de l’Audiència Provincial de Girona 

 

Joan Ramon Puig Pellicer 
degà del Col·legi d’Advocats de Figueres 

 
10:00  

 

De l’aula a la sala de vistes. Les facultats 
de dret i la llengua catalana 

 

Guillermo Ormazábal 
catedràtic de dret processal de la UdG 

 
Agenda de política lingüística: català, 

llengua de la justícia 
 

Ester Franquesa 
directora general de Política Lingüística del 

Departament de Cultura de  la Generalitat de 
Catalunya 

 
11:00  Pausa i cafè 

 
11:30 

Taula rodona: “L’ensenyament 
universitari condiciona la inèrcia 

lingüística en l’exercici de l’advocacia?” 
 

Sílvia Ventura  
magistrada del Jutjat 40 de Barcelona 

 

Francesc Badia 
degà del Col·legi d’Advocats d’Andorra 

 

Eva Pons 
professora de dret constitucional a la UB 

 

Eduard Sagarra i Magda Oranich 
advocats 

 

Modera: Jaume Torrent  
degà emèrit del Col·legi d’Advocats de Figueres 

 
13:45 

Conclusions i cloenda 
 

Josep Canício 
president de la Comissió de Llengua del CICAC i 

degà del Col·legi d’Advocats i Advocades de 
Tortosa 

 
 

 #justíciaencatalà 
 
 

Aquarel·la de Joaquín Ureña 
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