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24 de novembre de 2016 
de 9.30 a 13 h 
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Centre d’Estudis Jurídics  
i Formació Especialitzada  
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Els drets lingüístics:  
el català a la justícia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Barcelona 
24 de novembre de 2016 
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Presentació  
 

L’ús del català a la justícia està en una situació de 
clara inferioritat respecte del castellà, i molt 
allunyada del seu ús social a la resta d’àmbits, 
malgrat totes les actuacions de promoció i formació 
de català que s’estan realitzant per redreçar aquesta 
situació.  
Segons les dades recollides pel Departament de 
Justícia, durant el 2015 només s’ha dictat en català 
el 8,4 % de les sentències. S’ha accentuat, per tant, 
la davallada de l’ús del català a la justícia, que cau 
per desè any consecutiu         
Aquest any 2016, a més de les anteriors dades que 
palesen el baix ús del català, també s’ha fet pública 
la recomanació del Comitè de Ministres del Consell 
d’Europa, que s’ha adreçat al Govern espanyol en 
relació amb l’aplicació de la Carta europea per a les 
llengües regionals o minoritàries. La recomanació, 
del 20 de gener d’aquest any, suggereix que 
“s’intensifiquin les mesures pràctiques destinades a 
garantir l’adequada presència de les llengües 
cooficials a l’Administració de l’Estat”.  
En aquesta jornada es vol fer una reflexió sobre el 
català a la justícia i donar un impuls institucional per 
millorar aquesta situació, tenint en compte també les 
recomanacions del Comitè d’Experts sobre el 
compliment de la Carta europea de llengües 
regionals o minoritàries. 
 
 

Destinataris 
 

Professionals de l’Administració de justícia i del 
dret, professionals de l’àmbit universitari, 
estudiants i altres persones interessades 
 
 
 
 

 Programa 

 
9.15-9.30 h 
Acreditació  
 

9.30-10 h 
Presentació 
 

Carles Mundó Blach 
Conseller de Justícia 
 

Gabriel Capilla Vidal 
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 
 

10-11 h 
Conferència 
La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries 
del Consell d’Europa, en relació amb l’Administració de 
justícia: situació del català 
 

Fernando Ramallo 
Professor titular de la Facultat de Filologia i Traducció de 
la Universitat de Vigo i membre del Comitè d’Experts de 
la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries 
 

11-11.30 h 
Pausa 
 

11.30-12.30 h 
Taula rodona  
 

Mercè Caso Señal 
Magistrada jutgessa degana de Barcelona i membre de la 
Sala de Govern del TSJC 
 

José Joaquín Pérez de Gregorio  
Fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya 
 

Josep Ballesté Orpinell 
Lletrat de l’Administració de justícia del Jutjat de 1a 
Instància núm. 30 de Barcelona 
 

Montserrat Bonamusa Estrada 
Advocada, membre de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Advocats de Mataró 
 

Rosa Lizandra Crespi 
Coordinadora del Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial 
 

Modera 
Patrícia Gomà Pons 
Secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia  
 

12.30-13 h 
Debat 
 

13 h 
Cloenda 

 Inscripció 
 

El termini per inscriure’s al curs s’acaba el dia  
22 de novembre de 2016. Ho podeu fer mitjançant el  

formulari d’inscripció [https://goo.gl/TWhkfl]. 
 

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, 
podeu contactar amb Formació General i Directiva enviant 
un missatge a ufgc@gencat.cat. 
 

Les places són limitades. Rebreu una resposta a la 
vostra sol·licitud per correu electrònic uns quants dies 
abans de l’activitat.  
L’activitat dóna dret a certificat d’assistència. 
 
 

Tractament de dades 
 
La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament 
intern. Les vostres dades personals no es comunicaran 
a tercers, només es faran servir per enviar-vos les 
notificacions relatives a les activitats del CEJFE. 
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