
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 enti-
tats que en la seva trajectòria professio-
nal s’hagin destacat per la defensa de la 
llengua catalana en l’àmbit jurídic i juridi-
coadministratiu dels Països Catalans.

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 per-
sones 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.

El Premi            La Persona  

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 per-
sones o entitats escollides i, de l’altra, 
sensibilitzar el món jurídic.

El Jurat

L’escultura de Mercè Riba centra l’interès 
de la peça en les mans i en el mot “pa-
raula” (mot que només té aquesta grafia 
en el nostre idioma).

Dins el mot “paraula” afegeix un nou ma-
tís, 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 pro-
fessional ha de ser entès com un element 
més de concòrdia i no d’enfrontament.

*El premi s’atorga a persones o entitats 
que en la seva trajectòria professional 
s’hagin destacat per la defensa i lluita de 
la llengua catalana”.

El Guardó



ADVOCAT I ACTIVISTA PELS 
DRETS HUMANS

Advocat de llarga trajectòria, compromès 
amb la defensa dels drets dels treballa-
dors i les llibertats públiques, tant des del 
seu exercici professional com a través 
d’entitats defensores dels drets humans. 
Són una mostra d’aquestes entitats la 
Comissió de l’ICAB, de la qual encara és 
partícip, tot i haver-se retirat de la vida 
professional, i l’Associació d’Advocats 
Europeus Demòcrates, de la qual va ser 
president durant el període 2004-2007, 
que està dedicada a la defensa dels drets 
dels ciutadans, la preservació de la inde-
pendència dels advocats i la lluita per la 
instauració d’un dret europeu democràtic 
i progressista.

Català d’origen i formació, activista po-
lític i social, és un ferm defensor de les 
libertats. El seu exercici professional se 
centrava en l’àmbit laboral, en què repre-
sentava treballadors, i en l’àmbit penal, en 
què assistia els detinguts en la lluita per 
les llibertats civils, socials i nacionals, tant 
en l’època franquista com posteriorment.

Activista infatigable i referent de les lluites 
socials i independentistes, sempre ha es-
tat disposat a la defensa de la llengua en 
tots els àmbits, també en el professional. 
Ha actuat davant de tota mena de tribu-
nals, i va liderar el primer equip que va 
plantejar i guanyar el 6 de desembre de 
l’any 2008 la primera sentència de la Cort 
Europea d’Estrasburg que condemnava 
l’Estat espanyol per vulneració de la Con-
venció europea dels drets humans.

Memòria viva de resistència, ha rebut di-
versos guardons entre els quals la Creu de 
Sant Jordi i la Medalla d’Or al Mèrit Cívic 
de l’Ajuntament de Barcelona. Ha esdevin-
gut un referent d’advocat de País per la 
lluita de les llibertats civils.

El Guardonat

August Gil
Matamala

Organitza:

Amb el suport de:

Els guardonats 
d’edicions anteriors

I. 2005
Pere Figuereda i Cairol i Josep Ma. Iglesies 
Dalmau. Jutges de Pau. (Girona)

II. 2006
Mercè Teodoro i Sebastià Frau. Advocats. 
(Tarragona)

III. 2007
Joan Bernà, Eladi Crehuet i Lluís Jou. 
Notaris. (Barcelona)

IV. 2008
Gabriel Fiol. Magistrat. (Illes Balears)

V. 2009
Col·legi d’Advocats de Pirineus Occidentals. 
Advocacia. (Perpinyà)

VI. 2010
Antònia Forrellad. Advocada. (Lleida)

VII. 2011
José Ignacio Monreal. Fiscal. (Tarragona)

VIII. 2013
José Manuel del Amo. Magistrat. 
(Manresa)

IX. 2014
Francesc Riera. Advocat. (Illes Balears)

X. 2016
Pere Cuxart Bartolí. Advocat. (Barcelona) 

XI. 2017
Joan Geli Rissech. Advocat. (Girona)

XII. 2018     
Carles Mundó i Blanc. Conseller de Justícia 
(2016-2017) i advocat. (Gurb) 
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Agustí Juandó 
i Royo


