
 
 
 

 

 

MEMÒRIA 
D’ACTUACIÓ 
2020 

Servei Lingüístic  
del Consell de l’Advocacia Catalana 

Gener 2021 



 

2 
 

1. Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana .................................... 3 
El Servei 
 
L’Acord de col·laboració 
 
Com s’organitza la Comissió de Llengua 
 

2. Activitats 2020 ............................................................................................. 7 
 
2.1 Activitats de foment i sensibilització 
 
2.2 Activitats de formació 
 
2.3 Activitats d’assessorament jurídic 
 
2.4 Activitats d’assessorament lingüístic  
 
2.5 Canals i accions de difusió 
 
2.6 Altres activitats 
 

 

  

ÍNDEX 



 

3 
 

1. SERVEI 
LINGÜÍSTIC 

El Servei Lingüístic 

El Servei Lingüístic és l’òrgan executor de la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana, la 
qual va ser una de les primeres que es van constituir en el si del Consell de l’Advocacia Catalana l’any 
1988.  

Té com a objectius principals, d’una banda, treballar per eliminar tots els prejudicis que pateix l’ús de la 
llengua catalana en el món jurídic; de l’altra, sensibilitzar tots els professionals del dret perquè utilitzin 
la seva pròpia llengua en l’exercici professional, i, finalment, dotar els advocats i advocades d’eines i 
recursos que els puguin facilitar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit jurídic. 

La Comissió la presideix un degà i està formada per un advocat o advocada designat per cada col·legi 
d’advocats de Catalunya. De forma periòdica, també hi participen persones designades pels col·legis 
d’advocats de les Illes Balears i de Perpinyà. En total, doncs, són 16 advocats i advocades, les reunions i 
tasques dels quals estan coordinades des de la Secretaria i l’Assessoria Jurídica del Consell de l’Advocacia 
Catalana. 
 
Durant l’any 2020, el president de la Comissió 
de Llengua és Rogeli Montoliu, degà del 
Col·legi d’Advocats de Vic i secretari del Consell 
de l’Advocacia Catalana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4 
 

L’Acord de col·laboració 

Les actuacions que duu a terme la Comissió de Llengua del CICAC i, per extensió, el Servei Lingüístic, té 
com a eix vertebrador l’Acord de col·laboració, signat  el 12 de maig de 2015 i amb una vigència de cinc 
anys, entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya (el Departament de Justícia i el Departament 
de Cultura) i les institucions representatives dels col·lectius professionals de l’àmbit jurídic, entre les 
quals s’hi troba el CICAC. L’acord té com a objecte  impulsar conjuntament un pla de foment de l’ús i el 
coneixement del català per aconseguir la seva normalització en l’àmbit de l’Administració de justícia i de 
les actuacions dels professionals de l’àmbit jurídic i del dret.  
 
En virtut d’aquest acord, el Servei Lingüístic es compromet a dur a terme dins l’àmbit de l’advocacia les 
actuacions necessàries per implementar el pla i estipula com a objectius: 
 

 
a) Aconseguir la capacitació en llengua catalana i 
llenguatge jurídic dels professionals col·legiats. 
 
b) Facilitar i ampliar la disponibilitat de recursos en 
català per poder-la utilitzar en les actuacions 
professionals (normativa, formularis, terminologia 
jurídica ...). 
 
c) Promoure i difondre els drets lingüístics dels 
ciutadans en relació amb l’àmbit jurídic. 
 
d) Estendre l’ús del català en l’activitat professional dels col·lectius mitjançant les actuacions que es 
concertin. 

 
Les actuacions que consten en aquesta memòria persegueixen satisfer  al llarg de l’any 2020 els objectius 
esmentats. 
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La difusió de l’activitat formativa i de foment derivada del Pla de Treball requereix una bona coordinació 
dels 14 col·legis d’advocats amb el Servei Lingüístic del Consell. Enguany aquesta coordinació ha estat 
perfecte i la difusió de totes les activitats s’ha pogut dur a terme al mateix temps i arreu del territori. 

 

 

Com s’organitza la Comissió de Llengua 

Els membres de la Comissió de Llengua, integrada pels representants dels 14 col·legis catalans 
d'advocats, es reuneixen mensualment per exposar, debatre i decidir sobre l’activitat formativa i de 
foment derivada de l’Acord de col·laboració, així com altres temes que els afecten. Les decisions les 
executa el Servei Lingüístic del CICAC, el qual mensualment dona compte de l’estat de les actuacions a 
la Comissió. 
 
Els membres de la Comissió també s'encarreguen d'adaptar les polítiques operatives als col·legis que 
representen, i vetllen per l’execució de les activitats consensuades a les reunions. A més, cada 
representant es posa a disposició dels dinamitzadors lingüístics del Departament de Justícia de cada 
localitat amb seu col·legial, i consta que tenen un contacte directe per executar i supervisar les activitats 
programades.  
 
De forma periòdica també es convoca la Comissió de Seguiment del Pla de Treball, formada per 
representants de la Comissió de Llengua i el Departament de Justícia, en la qual s’aproven els acords 
necessaris per donar impuls a les activitats previstes en el Pla de treball. Durant aquest 2020, la 
coordinació entre els tècnics del Departament de Justícia i els del Consell ha sigut àgil i s’ha materialitzat 
de cinc maneres en paral·lel: 
 

- Delimitació de l’actuació i el seu contingut a les comissions de seguiment. 
- Trasllat de l’actuació als membres de la Comissió de Llengua per tal que aquests en facin el 

seguiment  amb els òrgans de direcció del seu col·legi.  
- Publicació de l’actuació al web del Servei Lingüístic del CICAC. 
- Difusió de l’actuació mitjançant el Butlletí. 
- Reenviament del Butlletí a les caps de secretaria dels catorze col·legis d’advocats, que ho 

reenviaven als seus col·legiats i col·legiades. 

- Difusió de l’actuació a les 14 webs col·legials. 
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2.1 Activitats de foment i sensibilització 

 
Acte de presentació dels formularis jurídics en aranès 
 
El 26 de febrer de 2020 el Consell de l’Advocacia Catalana i l’Institut d’Estudis Aranesos – Acadèmia 
Aranesa de la Llengua Occitana van presentar els primers formularis jurídics en aranès, que es van 
posar a disposició dels professionals de l’advocacia per tal que puguin treballar en aquesta llengua 
als jutjats de Vielha. Es tracta d’una iniciativa pionera, que ha comptat amb la col·laboració del 
Departament de Justícia i de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, 
amb l’objectiu d’impulsar l’ús de la llengua aranesa a la justícia.  
 
Entre els formularis, els quals han estat publicats durant tot el 2020 al web del Servei Lingüístic del 
CICAC, hi ha sol·licituds de responsabilitat patrimonial, contractes, convenis reguladors, demandes 
de desnonament i escrits de defensa, entre d’altres. Els advocats i advocades se’ls poden descarregar 
lliurement i en format editable. 

 

 
 

 

2. ACTIVITATS 2020 
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XI Jornada sobre l’Ús del Català a la Justícia “La Sentència del Suprem: un nou 
retrocés per a la llengua”. 
 
El 18 de desembre de 2020 el Consell de 
l’Advocacia Catalana va celebrar a proposta de 
la Comissió de Llengua la XI Jornada sobre l’Ús 
del Català a la Justícia. Aquesta onzena trobada 
va portar per títol “La Sentència del Suprem: un 
nou retrocés per a la llengua”. La Sentència 
634/2020, de 2 de juny, del Tribunal Suprem 
anul·la diversos preceptes del Decret 61/2017, 
pel qual es regulen els usos institucionals i 
administratius de les llengües oficials en 
l’Administració de la Generalitat Valenciana, i 
aparentment “impedeix” els governs dels territoris que comparteixen el català de comunicar-se 
institucionalment amb aquesta llengua. La jornada, doncs, va tenir com a objectiu comentar aquesta 
resolució i valorar el context en què s’ha pronunciat, així com les conseqüències que va tenir. 
 
Des del Servei Lingüístic es va treballar tant en el disseny i el contingut del programa, com en 
l’organització de l’acte. La trobada es va distribuir en una ponència central i una taula rodona. La 
ponència central, que va anar a càrrec de Vicenta Tasa, professora de dret constitucional de la 
Universitat de València i directora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València, va 
girar al voltant de tres eixos: què diu i què no diu la STS 634/2020; el context polític i jurídic en el qual 
s’ha pronunciat aquesta sentència; i els possibles canvis legals que es podrien emprendre per 
aconseguir la igualtat lingüística. Al seu torn, la taula rodona, moderada per la periodista Mayte 
Piulachs, estava formada per Mercè Teodoro, advocada del País Valencià; Sebastià Frau, advocat de 
les Illes Balears; i el tècnic en política lingüista de la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat, Joan Ramon Soler (vegeu foto). 
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L’acte va ser inaugurat per Joan Abad i Esteve, secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia, 
i Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística, i va ser conduït per Rogeli Montoliu, 
president de la Comissió de Llengua. Al final d’aquest resum trobareu el vídeo de tot l’acte. 
 
El Servei Lingüístic del CICAC va elaborar un resum de la jornada del qual s’ha fet difusió mitjançant 
la pàgina web, mitjançant correu electrònic a tots els assistents a la jornada i també mitjançant el 
butlletí de notícies. 
 
La jornada va tenir una assistència de 129 usuaris. Podeu consultar el resum de la jornada a la 
nostra pàgina web. 
 

 
Atorgament del XIVè Premi Agustí Juandó i Royo 
 
El 18 de setembre de 2020 la Comissió de Llengua del CICAC va celebrar el 
XIVè Premi Agustí Juandó i Royo i va guardonar el president de l’Audiència 
Provincial de Tarragona, Joan Perarnau i Moya, i l’advocat gaianès Lluís 
Matamala i Ribó. El Servei Lingüístic va treballar tant en el disseny i el 
contingut de l’acte, com en l’organització de la celebració.  
 
La decisió adoptada pel Jurat del Premi va venir motivada pels motius 
següents:  
 

 Pel que fa a Perarnau i Moya, per la seva trajectòria, tant pel que fa 
a la defensa del català en el món jurídic com per l’ús habitual de la 
llengua catalana en l’exercici de la seva tasca com a magistrat, reconeguda per autoritats, 
institucions, advocats i judicatura. Des de fa 15 anys, com a magistrat de l’Audiència Provincial 
de Tarragona, Joan Perarnau ha redactat en català les sentències i les resolucions de les quals 
ha estat ponent, mostrant així un respecte per la llengua catalana que el jurat del premi Agustí 
Juandó i Royo ha considerat digne de guardonar. 

 
 Lluís Matamala Ribó (Gaià, Bages, 1951) és l’advocat que va presentar la primera  demanda 

en català als jutjats de Manresa l’any 1981. Aquell mateix any, quan s’acabava de llicenciar en 
dret i amb la Llei de divorci per estrenar, va presentar la primera demanda de divorci en català. 
Matamala ha estat reconegut amb el Premi Agustí Juandó i Royo per ser un referent per a 
advocats i advocades que opten per treballar en català davant els jutjats i el tribunals. A banda 
d’haver estat pioner a normalitzar l’ús del català als jutjats, el jurat ha valorat la seva actitud, 
integritat i defensa de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia, durant els seus 40 anys 
d’exercici de l’advocacia. 
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L’Auditori Felip Pedrell de Tortosa va ser l’escenari de l’acte, que va adoptar un format reduït i va 
comptar amb totes les mesures de seguretat derivades de la irrupció de la COVID-19.  En la celebració 
del lliurament hi van intervenir la consellera de Justícia, Ester Capella; la presidenta del Consell de 
l’Advocacia Catalana i degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay; el president 
de la Comissió de Llengua del Consell i degà del Col·legi d’Advocats de Vic, Rogeli Montoliu; la degana 
del Col·legi de l’Advocacia de Tortosa, Marta Martínez, i l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé. 
També hi van assistir els degans i deganes dels col·legis d’advocats catalans. 
 

 
 
 

2.2 Activitats de formació 

 
El 2020 Servei Lingüístic ha organitzat i impartit un total de quatre sessions formatives en línia 
adreçades al col·lectiu de l’advocacia catalana, i també ha participat, amb la col·laboració del 
Departament de Justícia, en l’organització i difusió de 3 cursos d’autoaprenentatge de llengua 
catalana. 

 
 

 
 

 
7 activitats formatives 

organitzades 
 

 

 
355 assistents 
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Sessions formatives en línia 
 
El Servei Lingüístic del CICAC s’ha adaptat a les restriccions derivades de la pandèmia de la COVID-19 
i davant la impossibilitat de programar sessions presencials arreu del territori, ha programat quatre 
sessions en línia en matèria lingüística. Les sessions són: 
 

 Seminari 1: Errors lingüístics típics de les demandes (programat el 20/03/2020): a partir d’un 
text real de demanda, s’aborden qüestions com els gerundis especificatius, el comportament 
sintàctic de verbs com ara acompanyar i adjuntar, les majúscules en els càrrecs, l’escriptura 
de les sigles i l’ús incorrecte de mateix amb valor pronominal, entre altres aspectes. 

 
 Seminari 2: Errors lingüístics típics dels estatuts de societats (programat el 3/04/2020): a 

partir de l’observació dels estatuts de La Caixa, es tracten qüestions sintàctiques i estilístiques 
entre les quals cal destacar els usos dels temps verbals més adients, l’ús del verb ostentar, els 
gerundis de posterioritat i l’ús d’expressions no sexistes, entre altres qüestions. 

 
 Seminari 3: Errors lingüístics típics de la redacció jurídica general (programat el 20/05/2020): 

a la sessió s’hi exposen els aspectes que cal tenir en compte a l’hora de consignar la legislació, 
es proporciona terminologia per a l’expressió dels terminis, es tracten locucions 
controvertides i s’aborden règims verbals que sovint generen errors de sintaxi. 
 

 Seminari 4: Recursos imprescindibles per fer escrits brillants (programat el 28/05/2020): en 
el seminari es presenten més de deu recursos lingüístics sobre llenguatge jurídic català que 
l’advocacia té a la seva disposició en línia (l’Optimot, el Portal Jurídic de Catalunya, el nou 
Diccionari jurídic, el TERMCAT, etc.) i s’ensenya com fer-hi cerques lingüístiques. 

 
Les sessions van estar disponibles en línia durant un període de 3 mesos des de la data de 
programació.  

 
Cursos d’autoaprenentatge 
 
En virtut de l’Acord de col·laboració signat el passat 12 de maig de 2015 entre el CICAC i la Generalitat 
de Catalunya, aquest 2020 la Comissió de Llengua s’ha encarregat de la difusió i la gestió de les 
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inscripcions de tres noves edicions de cursos d’autoaprenentatge de llengua catalana: nivell B (B1), C 
(B2) i de llenguatge jurídic.  
 
Aquests cursos ofereixen la possibilitat de preparar el certificat de nivell B2, C1 o llenguatge jurídic i 
accedir a un examen amb certificat oficial del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 
equivalent al que expedeix la Direcció General de Política Lingüística. 
 
L’any 2020 s’hi han inscrit un total de 175 advocats. 
 
 
 

2.3 Activitats d’assessorament jurídic 

 
Durant el 2020, a causa de la pandèmia, els jutjats han estat tancats 3 mesos, amb la qual cosa hem 
registrat una disminució dels casos que requerien assessorament en matèria de drets lingüístics. 
Només hem tractat i solucionat 2 incidències, una als Jutjats de Girona i una altra als de Santa Coloma 
de Farnés. 
 
 

2.4 Activitats d’assessorament lingüístic 

 
Durant el 2020 s’han dut a terme tot tipus de tasques d’assessorament lingüístic. En concret, s’han 
corregit i traduït la documentació que el mateix Consell de l’Advocacia Catalana requereix per 
complir les seves funcions i portar a cap les seves activitats, com ara 
la programació dels Premis Valor, continguts per a la pàgina web, la 
programació dels Premis Agustí Juandó i Royo, documentació de 
treball intern (com ara, queixes tramitades pel CICAC i que 
requereixen una traducció o correcció) i dels congressos i jornades 
que organitza el Consell, entre altres. Igualment s’han atès les 
consultes lingüístiques que arriben del personal dels col·legis 
d’advocats i també dels col·legiats. A continuació, destaquem les 
principals tasques de correcció i traducció: 
 

 
23 documents 

corregits 
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Correcció d’articles en matèria de mediació 
 
Durant l’any 2020 s’ha endegat el programa IN-MEDIACIÓ amb l’objectiu de fer conèixer al col·lectiu 
dels advocats i les advocades les implicacions jurídiques i processals de la mediació. D’entre les 
iniciatives del projecte, hi ha la publicació d’articles d’opinió d’experts en mediació. Des del Servei 
Lingüístic hem corregit fins a set articles que s’han publicat al web https://mediacio.cicac.cat.  
 
Traducció al català de la Guia de bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials
 
La Comissió de Llengua ha vetllat perquè la Guia de bones pràctiques sobre escrits, informes orals i 
actuacions judicials, presentada pel TSJC, l’ICAB i el CICAC, estigui disponible en català. La Guia 
estableix un conjunt de bones pràctiques per a la presentació d’escrits per part dels professionals que 
exerceixen l’advocacia, per als informes orals que aquests realitzen davant els tribunals i per a les 
resolucions judicials que dicten els jutges i les jutgesses, de manera que l’activitat judicial resulti més 
àgil i eficient en benefici de tothom. En concret, la guia promou l’ús d’un llenguatge tècnic i rigorós i 
alhora planer i directe, i també defensa la concisió i la brevetat en la redacció dels escrits.  
 

Suport lingüístic als col·legis d’advocats 
 
El Servei Lingüístic del CICAC va prestar assessorament lingüístic als col·legis d’advocats de 
Catalunya.  
 

Elaboració dels retalls de llengua “Català a la Carta” 
 
El Català a la Carta és una iniciativa que pretén donar a conèixer, per mitjà de 
la publicació d’articles breus i entenedors, els aspectes lèxics i gramaticals que 
solen generar més errors en la redacció de documents jurídics i administratius. 
Aquests articles no només van adreçats als advocats que tinguin interès en la 
llengua catalana, sinó també a tots els professionals del món jurídic i 
administratiu que siguin sensibles al bon ús de la llengua. 
 
Durant l’any 2020, s’han publicar tres articles:  

 ERTOs i no ERTEs. 
 Venim dient que és incorrecte! 
 Els judicis ni se senyalen, ni s’aplacen 

 
 (http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/catala-la-carta) 
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La difusió d’aquest material informatiu i didàctic es va fer a través de la pàgina web, el compte de 
Twitter del CICAC, el butlletí de notícies mensual, i també es va enviar a tots els col·legis d’advocats 
de Catalunya perquè els publiquin a les seves respectives webs o revistes col·legials (com Lo canyeret, 
revista col·legial de Lleida), butlletins d’informació o en facin l’ús que en creguin més convenient. La 
majoria d’aquests articles també es va difondre a través del portal Terminologia Jurídica amb el qual 
col·laborem. 
 
 

2.5 Canals i accions de difusió 

El Servei Lingüístic disposa de diversos canals de difusió per donar a conèixer l’activitat formativa i de 
foment derivada del Pla de Treball signat amb la Generalitat, així com totes les activitats, notícies i 
informacions relacionades amb el llenguatge jurídic i el dret lingüístic. Els canals són: el web, el butlletí 
de notícies, el compte institucional de Twiter del Consell de l’Advocacia i els catorze col·legis 
d’advocats de Catalunya.  
 
La pàgina web és d’accés obert i gratuït a tota l’advocacia i població; el butlletí de notícies s’envia a 
un total de 627 inscrits; el compte institucional de Twitter del Consell té 8.551 seguidors; i els catorze 
col·legis d’advocats permeten fer arribar la informació a 30.237 advocats i advocades. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El web del Servei Lingüístic 

La pàgina web que el Servei Lingüístic alimenta i actualitza de forma permanent és www.cicac.cat/sl.
La web ofereix públicament totes les eines necessàries per exercir l’advocacia en català: fonts 
d’informació per a la legislació oficial i consolidada en català, la normativa en matèria de dret 

 
30 piulades 

sobre llengua 8.551 seguidors 

 
A través dels 

col·legis d’advocats 
arribem a 30.237 

advocats 
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lingüístic, manuals de bones pràctiques lingüístiques, formularis jurídics per tramitar el procediment 
en català i un recull exhaustiu de recursos lingüístics en línia ordenats segons les necessitats que 
poden tenir els advocats: necessitats de redacció, traducció o revisió d’escrits jurídics, així com 
d’aprenentatge de llenguatge jurídic. 

Els recursos més destacats són el traductor automàtic català-castellà patrocinat per la Generalitat i 
que incorpora terminologia especialitzada en dret; el Diccionari jurídic, promogut per la Societat 
Catalana d’Estudis Jurídics i l’IEC; els diccionaris especialitzats en dret del TERMCAT; un recull de 
formularis jurídics gratuïts, i la col·lecció de retalls de llengua Català a la Carta.  

 

Butlletí de notícies sobre la llengua catalana 

Durant l’any 2020 el Servei Lingüístic ha donat continuïtat a la publicació del butlletí de periodicitat 
mensual que elabora amb l’objectiu d’informar i difondre una selecció de notícies relacionades amb 
el català: el Butlletí de notícies sobre la llengua catalana. A més d’aquest butlletí mensual, el Servei 
Lingüístic també ha elaborat i enviat un butlletí amb caràcter especial. Se serveix d’aquest segon 
butlletí en dates assenyalades, com ara, per la Diada de Sant Jordi, o bé quan ha d’informar 
d’actuacions importants com, per exemple, la convocatòria dels cursos o la programació de jornades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La difusió d’aquests butlletins s’ha dut a terme principalment per tres vies: una, per mitjà de 
l’enviament massiu de correus als subscriptors al Servei Lingüístic, que són un total de 627 persones; 
l’altra, per mitjà del web del Servei Lingüístic; i l’altra per mitjà de les xarxes socials com el Twitter del 
CICAC i d’altres col·legis d’advocats professionals. Durant el 2020, en total s’han redactat, editat i 
publicat 12 butlletins de notícies. 

Així mateix, aprofitem aquest mateix mitjà de comunicació per difondre, de forma periòdica i en clau 
de recordatori, recursos de què disposen els advocats per treballar en català. En aquest sentit, 

 
 

12 butlletins de 
notícies enviats 

 
 

627 
subscriptors 
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incloem peces informatives sobre els recursos al nostre web (butlletí de gener), el Català a la Carta
(butlletí de febrer, maig i desembre), el Portal Jurídic (butlletí de desembre), el TERMCAT o el Portal 
Terminologia Jurídica (butlletí d’abril, maig, juliol, setembre i octubre, entre d’altres). 

I també ens hem fet ressò de la publicació dels números de la Revista de Llengua i Dret i la Revista 
Catalana de Dret Públic, publicada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; Terminàlia, 
publicada per l’Institut d’Estudis Catalans, i de Treballs de Sociolingüística, de la SCS de l’IEC. 

Finalment, el butlletí també té en compte les novetats del món occità i aquest 2020 ha difós
informació sobre la traducció dels diversos formularis jurídics a l’aranès que la mateixa Comissió de 
Llengua va dur a terme (butlletí de gener i febrer), la primera macroenquesta sobre l’estat de la 
llengua occitana (butlletí de juny), recomanacions per Sant Jordi (butlletí especial d’abril), un article 
de Jusèp Loís Sans Socasau, president der Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera Lengua 
Occitana (butlletí de juliol) i la publicació de la nova gramàtica de l’aranès (butlletí de setembre), 
entre d’altres. Igualment, el butlletí és sensible a altres dialectes del català, com ara el valencià i 
l’alguerès i també n’incorpora notícies (butlletins de febrer i octubre). 

https://www.cicac.cat/arees/llengua/noticies-butlletins/butlletins  
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2.6 Altres activitats 

Participació en el Comitè Terminològic de Dret del TERMCAT 
 
La Comissió de Llengua del Consell forma part del Comitè Terminològic de Dret del TERMCAT,  el qual 
és impulsat pel TERMCAT i té com a tasca principal completar i tenir actualitzada la terminologia 
catalana que es difon en l’àmbit jurídic, amb consens i implicació de diverses institucions de 
referència en el sector. Aquest comitè trasllada de forma periòdica consultes terminològiques a la 
Comissió de Llengua, la qual delibera sobre les qüestions. Algunes de les consultes realitzades aquest 
any 2020 han sigut: 
 

- international child abduction/segrest internacional de menors 
- wrongful removal or retention/ desplaçament o retenció il·lícits 
- fumus persecutionis/indici de persecució, aparença de persecució, sospita de persecució 
- victimari 

 
Participació en el programa “Fes créixer la llengua” 
 
Durant el confinament, la Direcció General de Política Lingüística va endegar un nou projecte per 
donar més visibilitat als serveis en línia que hi havia actius per aprendre la llengua catalana, practicar-
la o participar i conèixer iniciatives de sensibilització i promoció lingüística. El projecte es va anomenar 
“Fes créixer la llengua des de casa” i la Comissió de Llengua hi va participar compartint els continguts 
d’El Català a la Carta: 
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Participació en les reunions del Consell Social de la Llengua 
 
Com cada any, un representant de la Comissió de Llengua ha participat en les reunions del Consell 
Social de la Llengua. Enguany la Comissió, a banda de participar a la reunió, ha elaborat i presentat el 
dictamen sobre de l’Informe de política lingüística 2018, que se li va encomanar en data 12 de 
desembre de 2019, en la Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana. 

 
Difusió de la campanya “En català, també és de llei” 
 
Durant l’any 2020 la Comissió de Llengua ha mantingut en un lloc privilegiat de la seva pàgina web el 
bàner de la campanya “En català, també és de llei”, la qual dona a conèixer els drets lingüístics dels 
diferents operadors de l’Administració de justícia. També ha vetllat perquè els col·legis d’advocats 
mantinguin el bàner a la seva web, com és el cas del Col·legi de Girona i Figueres (vegeu foto). 

 
 

 
Web del Col·legi d’Advocats de Figueres 

 
 
Difusió de la campanya “T’agradarà llegir en català” 
 
Durant l’any 2020 no s’ha pogut executar la campanya “T’agradarà llegir en català”, de la Direcció 
General de Política Lingüística, a causa de les circumstàncies sobrevingudes per la pandèmia de la 
COVID.19. 


