
La Comissió de Llengua del 
Consell de l’Advocacia Cata-
lana reunida el 14 de desem-
bre del 2004 al Palau Falgue-
ra, a Sant Feliu de Llobregat, 
va decidir crear el premi ano-
menat Agustí Juandó i Royo.

Aquest premi s’atorga a per-
sones o entitats que en la 
seva trajectòria professional 
s’hagin destacat per la defen-
sa de la llengua catalana en 
l’àmbit jurídic i juridicoadmi-
nistratiu dels Països Catalans.

AGUSTÍ JUANDÓ i ROYO: advocat. 
Va ser secretari de l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona el 1936 quan 
va esclatar la Guerra Civil. La Gene-
ralitat 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 ca-
torze 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 norma-
litzar l’ús del català en aquella insti-
tució. 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 Llen-
gua 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.

El Jurat

L’escultura de Mercè Riba cen-
tra 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, enten-
drà que defensar l’ús de la llen-
gua pròpia en l’àmbit profes-
sional ha de ser entès com un 
element més de concòrdia i no 
d’enfrontament.
*El premi s’atorga a persones o en-
titats que en la seva trajectòria pro-
fessional s’hagin destacat per la de-
fensa i lluita de la llengua catalana”.

El Guardó



Organitza: Amb el suport de:

Els guardonats 
d’edicions anteriors

Els Guardonats

2005
Pere Figuereda i Cairol i Josep Ma. 
Iglesies Dalmau. Jutges de pau. 

2006
Mercè Teodoro i Sebastià Frau. 
Advocats.

2007
Joan Bernà, Eladi Crehuet i Lluís Jou. 
Notaris. 

2008
Gabriel Fiol. Magistrat. 

2009
Col·legi d’Advocats dels Pirineus 
Orientals. Advocacia. 

2010
Antònia Forrellad. Advocada. 

2011
José Ignacio Monreal. Fiscal. 

2013
José Manuel del Amo. Magistrat. 

2014
Francesc Riera. Advocat. 

2016
Pere Cuxart Bartolí. Advocat. 

2017
Joan Geli Rissech. Advocat. 

2018     
Carles Mundó i Blanch. Conseller 
de Justícia (2016-2017) i advocat. 

2019     
August Gil Matamala. Advocat. 

Lluís Matamala 
i Ribó

Advocat

Va néixer a Gaià (Bages) 
el 1951 en una família 
humil i pagesa, va ser el 
quart de sis germans. El 
1969 va obtenir el títol 
de professor de català i 
va combinar la feina de 

Joan Perarnau 
i Moya

Magistrat

Nascut a Berga fa 53 
anys, va ingressar en la 
carrera judicial l’any 1999. 
Les seves primeres des-
tinacions judicials van 
ser el Jutjat de Prime-
ra Instància i Instrucció 

professor amb els estu-
dis fins al 1981. Aquell 
mateix any amb el títol 
a la mà i la llei de di-
vorci per estrenar, pre-
sentà la que fou pro-
bablement la primera 
demanda de divorci 
en català. S’ha adreçat 
sempre en català als 
jutjats i ha fet els judicis 
en aquesta llengua, lle-
vat de comptades oca-
sions. El 2019 Matama-
la destacà per la seva 
determinació i fermesa 
en la reivindicació de 
l’ús del català, com a 
dret natural a l’ús de 
la llengua pròpia, en el 
judici del procés davant 
el Tribunal Suprem.

núm. 4 de la Bisbal de 
l’Empordà i el Jutjat de 
Primera Instància i Ins-
trucció de Puigcerdà, 
tots dos a la província de 
Girona. El desembre de 
2002 ascendeix a ma-
gistrat i entra a treballar a 
l’Audiència Provincial de 
Tarragona. Primer ocupa 
la plaça de magistrat en 
la Secció 2ª Penal; poste-
riorment, l’any 2006, en 
la Secció 3ª Civil, i actual-
ment n’exerceix la presi-
dència. Perarnau desta-
ca per la defensa de la 
llengua catalana en el 
món jurídic, i per l’ús ha-
bitual i normalitzat que 
en fa en el seu exercici 
professional diari. 

Agustí Juandó 
i Royo

TEATRE AUDITORI FELIP PEDRELL
 
18.09.2020
Passeig de Ribera, 11, Tortosa

XIV EDICIÓ 
LLIURAMENT DEL PREMI


