
Amb la participació d'experts en dret
lingüístic de Gal·les,  Letònia i  Brussel· les

28 de maig,  de 12 a 14 h

Jornada en línia mitjançant Zoom
Assistència gratuïta
Cal inscriure's a l'enllaç següent:

                
 https://zoom.us/webinar/register/WN_8v6RWUT2T8y_y3aXtuS2vQ

ORGANITZA :                AMB  EL  SUPORT  DE :

XII  JORNADA SOBRE L'ÚS DEL CATALÀ A LA JUSTÍCIA



La Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana organitza des del
2010 una jornada anual sobre l’ús del català a la justícia amb la voluntat de crear
un espai de trobada, intercanvi i debat sobre la situació del català en aquest
àmbit. Enguany la jornada adopta el format de seminari en línia en compliment

de les mesures preventives de la situació sanitària actual. Podeu consultar
l’històric de les jornades a la web del Consell www.cicac.cat/sl.

El 2021 celebrem la dotzena jornada, la qual té com a objectiu abordar el dret
d'opció lingüística a la justícia. En primer lloc, tres experts en dret lingüístic de
Gal·les, Letònia i Brussel·les, mitjançant intervencions en vídeo, ens presentaran
breument la situació dels drets lingüístics als seus territoris i ens explicaran, més

concretament, com hi està regulat el dret d'opció lingüística. En segon lloc, a la
taula rodona, donarem a conèixer com està fixat el dret d'opció lingüística de la
ciutadania a Catalunya i debatrem les seves limitacions i com pal·liar-les.

Actualment, el dret d'opció lingüístca a Catalunya és un dret poc conegut i
alhora poc respectat. En general, la ciutadania desconeix que es pot adreçar en
català als jutges o jutgesses, els quals, en no estar a obligats a tenir

coneixements d'aquesta llengua, no poden garantir el dret d'opció lingüística
sense necessitat d'un intèrpret. Aquest i altres fets condueixen a una situació de
desigualtat lingüística constant en l'Administració de justícia catalana.
 

BRUSSEL·LES

12.  15 h   Intervencions en vídeo:

Com s'ofereixen els drets d'opció l ingüística a
Gal · les,  Letònia i  Brussel · les?

Gwion Lewis

Ina Druviete

Frank Judo
      Advocat expert en dret constitucional i dret lingüístic

      Advocat expert en dret públic, 
      amb la distinció de Queen's Counsel

      Professora, Universitat de Letònia

PROGRAMA

 a càrrec d'autoritats12 h  Inauguració,

https://www.cicac.cat/arees/llengua/premi-agusti-juando-royo/


Nativitat Mota i Papaseit

Carme Guil Roman

Olga Arderiu Ripoll

José María Estropá Torres

Joan Agustí Maragall

Sònia Duñach

      Registradora

      Magistrada a l'Audiència Provincial de Barcelona

      Advocada

      Notari

      Magistrat de la Sala Social del TSJC

Modera:

      Periodista

Rogeli Montoliu i Casals
      President de la Comissió de Llengua del CICAC i degà
      del Col·legi d'Advocats de Vic

12.40 h  Taula rodona:

Com s'ofereixen els drets d'opció l ingüística a
Catalunya?

BRUSSEL·LES

www.cicac.cat/sl

13.45 h  Cloenda

http://www.cicac.cat/sl

