
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 i juridicoadministratiu 
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 
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.

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 persones 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 “paraula” (mot que 
només té aquesta grafia en el nos-
tre 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’àm-
bit professional ha de ser entès 
com un element més de concòrdia 
i no d’enfrontament.

El Guardó



Guardonada

Rut Carandell 
Rieradevall
- Advocada

Rut Carandell Rieradevall, 
actual directora de Plataforma 
per la Llengua. És advocada, 
mediadora i també ha 
exercit diversos càrrecs a 
l’Administració pública, com 
ara secretària d’Administració 
i Funció Pública de la 
Generalitat de Catalunya 
i directora de l’Escola 
d’Administració Pública de 
Catalunya durant el període 
2003-2006. Així mateix, ha 
estat directora de l’Escola de 
Prevenció i Seguretat Integral 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, en el període 
2006-2015, universitat on 
ha impartit classes de dret 
administratiu. Activista i 
ferma defensora de la llengua 
catalana, la seva trajectòria 

Organi tza :

Amb el suport de:

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.  
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. 

2020
Lluís Matamala i Ribó. Advocat.
Joan Perarnau i Moya. Magistrat.
2021
Matilde Aragó i Gassiot. Magistrada.  

Agustí Juandó 
i Royo

PALAU FALGUERA 
 
07 . 10 .2022 -  12 .00 h
c/de Falguera 6, Sant Feliu de Llobregat

SANT FELIU DE LLOBREGAT

XVI  EDICIÓ 
LLIURAMENT DEL PREMI

política i professional destaca 
per la promoció constant 
del català a totes les esferes, 
especialment l’àmbit jurídic. Va 
ser fundadora de l’Associació 
de Juristes en Defensa de la 
Llengua Pròpia i responsable 
de la Comissió de Llengua 
del Consell de Col·legis 
d’Advocats de Catalunya durant 
el període 2000-2003. Com 
a responsable de la Comissió, 
Carandell va impulsar la 
modernització i actualització 
dels formularis jurídics en 
català publicats pel Consell 
l’any 1995 i va promoure 
dins l’àmbit de l’advocacia 
institucional l’establiment 
de nous vincles amb altres 
territoris dels Països Catalans, 
especialment les Illes Balears.

Rut Carandell i Rieradevall 

(Barcelona, 19 de març 

de 1966) és llicenciada 

en dret per la Universitat 

de Barcelona, advocada i 

mediadora.


