El Premi

El Jurat

El Guardó

La Persona

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.

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’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).

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.

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 i
juridicoadministratiu dels Països Catalans.

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.

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 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 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.

Guardonada

Matilde Aragó
i Gassiot
- Magistrada
Matilde Aragó i Gassiot,
nascuda a Barcelona el 2 de
febrer de 1954.

L’any 1988 va aprovar les oposicions de jutge i es va incorporar
al Jutjat de Districte de Sabadell
núm. 1 (posteriorment reconvertit en Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6). El
desembre de 1990 va prendre
possessió de la plaça de titular
del Jutjat Social núm. 25 de Barcelona, on va prestar serveis fins
que l’any 2005 va accedir, mitjançant concurs públic, a la Sala
Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. Va restar
a la Sala fins a la jubilació voluntària el dia 4 de març de 2019.
Durant la seva activitat professional com a jutgessa ha assistit
i realitzat cursos de formació i
ha estat ponent en jornades, se-

minaris i cursos organitzats pel
Consell General del Poder Judicial, el Centre d’Estudis Jurídics i
altres entitats. També ha impartit
docència com a associada als estudis de dret a la Universitat Pompeu Fabra, i més ocasionalment a
la Universitat Autònoma de Barcelona en estudis de màster.
Respecte a la defensa del català
a la justícia, va participar activament en el Programa pilot del
català a la justícia (realitzat per
la Generalitat de Catalunya) i
en la fundació de l’Associació
de Juristes en Defensa de la
Llengua Pròpia. En representació d’aquesta associació forma
part, com a vocal, del Consell
Social de la Llengua Catalana.

És afiliada de l’Associació de
Juristes Demòcrates, l’Associació Catalana de Iuslaboralistes i
la recent creada associació professional Àgora Judicial.
L’any 2018 la Generalitat de
Catalunya li va concedir una
medalla d’honor per serveis excepcionals a la justícia.
Aquest guardó distingeix la seva
trajectòria com a servidora pública dins l’oficina judicial, on ha
mostrat un respecte i sensibilitat
constants per la llengua catalana,
ha contribuït a normalitzar el català en la redacció de sentències i
resolucions i ha vetllat en tot moment per garantir els drets lingüístics de ciutadans i professionals.

Els guardonats
d’edicions anteriors
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.
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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.
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Amb el suport de:

Agustí Juandó
i Royo

2019

August Gil Matamala. Advocat.

2020

Lluís Matamala i Ribó. Advocat.
Joan Perarnau i Moya. Magistrat.
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