XIIè
Lliurament del Premi

AGUSTÍ JUANDÓ
I ROYO

18 d’octubre de 2018 a les 19 h Mas L’Esperança, Gurb 08503 (Osona).

La Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana reunida el 14 de desembre
del 2004 al Palau Falguera, a Sant Feliu de
Llobregat, va decidir crear el premi anomenat
Agustí Juandó i Royo.
Aquest premi s’atorga a persones o entitats
que en la seva trajectòria professional s’hagin
destacat per la defensa de la llengua catalana
en l’àmbit jurídic dels Països Catalans.

EL
PREMI

EL
JURAT

El jurat d’aquest premi està format per les
persones que integren la Comissió de Llengua
del CICAC. El veredicte del jurat és inapel·lable i hi ha la possibilitat de declarar el
premi desert.
L’objectiu d’aquest premi és reconèixer, d’una
banda, la trajectòria de les persones o entitats
escollides i, de l’altra, sensibilitzar el món jurídic.

LA
PERSONA

AGUSTÍ JUANDÓ i ROYO: advocat.
Va ser secretari de l’Audiència Provincial
de Barcelona el 1936 quan va esclatar la
Guerra Civil. La Generalitat de Catalunya el va nomenar perquè es fes càrrec de
la institució després de la revolta militar.
El 19 de juny de 1939 va ser sotmès a
un consell de guerra amb altres catorze
persones sense cap mena de relació entre
elles que justifiqués el procés comú. La
sentència dictada en el consell de guerra
va recollir, com a fet inculpatori, la tasca
que en compliment de les disposicions
de la Generalitat va fer per normalitzar
l’ús del català en aquella institució. Va ser
condemnat a pena de mort per delicte de
rebel·lió militar, que va ser executada al
Camp de la Bota el 9 de juliol de 1939.

L’escultura de Mercè Riba centra l’interès de la peça en les mans i en el mot
“paraula” (mot que només té aquesta
grafia en el nostre idioma).
Dins el mot “paraula” afegeix un nou
matís, de lectura només pels més subtils.
Les lletres P A U, més grans que les altres
i col·locades en el mateix pla, de forma
que qui ho capti, entendrà que defensar
l’ús de la llengua pròpia en l’àmbit professional ha de ser entès com un element
més de concòrdia i no d’enfrontament.

EL
GUARDÓ

EL GUARDONAT
Carles Mundó Blanch (Vic, 1976). És advocat en exercici i actualment és el soci responsable de l’àrea de Dret civil del Bufet Vallbé de
Barcelona. Recentment, ha estat nomenat com
a membre de la Comissió Jurídica Assessora de
la Generalitat de Catalunya. És col·laborador
dels diaris Ara i La Vanguardia
Com a advocat, ha participat en nombrosos
procediments sobre responsabilitat civil i
responsabilitat patrimonial de l’Administració, i té una àmplia experiència en matèria
de dret de fundacions. També ha actuat en
procediments arbitrals com a àrbitre designat
pel Tribunal Arbitral de Barcelona. Coneix en
profunditat el funcionament de l’Administració
de la Generalitat i l’Administració local per la
seva experiència com a cap del Gabinet del
Departament d’Educació i del Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació.
En l’àmbit universitari, ha estat membre del
Consell Interuniversitari de Catalunya, del
Consell Social de la Universitat de Barcelona
(UB) i del Consell Social de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), del qual va presidir la
Comissió Acadèmica fins l’any 2016.

Ha estat conseller de Justícia del Govern de
la Generalitat de Catalunya durant l’XI legislatura (2016-2017) i va presidir la Comissió
de Codificació del Dret Civil de Catalunya i
l’Observatori del Dret Privat de Catalunya.
Durant aquest període es va aprovar la Llei
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya,
sobre obligacions i contractes, es va aprovar
la Llei que regula les voluntats digitals, així
com l’anul·lació dels judicis polítics de les
víctimes del franquisme, en aplicació de la llei
de reparació de les víctimes. Entre altres fites,
es va posar en funcionament el Registre de
parelles estables de Catalunya i el Registre únic
de grups d’interès de Catalunya. També es
va tancar l’antiga presó Model de Barcelona,
després de 113 anys de funcionament, i es va
impulsar la digitalització de l’Administració de
justícia. Ha treballat amb convicció, fermesa
i discreció per buscar solucions i aconseguir
l’ús normal del català a l’àmbit de la Justícia:
amb una confiança plena en la importància
de l’advocacia per aconseguir normalitzar l’ús
del català en l’àmbit jurídic, el pla pilot 20162017 ha estat una de les mesures destacades de
foment de l’ús del català als jutjats.

CARLES
MUNDÓ I
BLANCH

GUARDONATS
EDICIONS
ANTERIORS
I 2005
Pere Figuereda i Cairol
i Josep Ma Iglesies Dalmau
II 2006
Mercè Teodoro i Sebastià
Frau
III 2007
Joan Bernà, Eladi Crehuet
i Lluís Jou

Organitza:

VI 2010
Antònia Forrellad
VII 2011
José Ignacio Monreal
VIII 2013
José Manuel del Amo
IX 2014
Francesc Riera

IV 2008
Gabriel Fiol

X 2016
Pere Cuxart Bartolí

V 2009
Col·legi d’Advocats de
Perpinyà

XI 2017
Joan Geli Rissech

Amb el suport de:

