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per a decidir lliurement dins d’Europa la nostra forma de govern amb l’opció de convertir- 

nos en un estat independent. Avala aquesta facultat una trajectòria històrica nacional  

que només la intolerància, la imposició nacionalista unitarista i el desconeixement dels fets 

poden voler ignorar. En aquest aspecte, animem el nostre poble a continuar lluitant per la 

seva dignitat, que a hores d’ara només podrà garantir el model d’estat que decideixi lliu-

rement el Parlament de Catalunya, que serà l’espai des d’on tots els catalans i catalanes 

podran exercir plenament i democràtica llurs drets civils, en un àmbit de tolerància i 

respecte, per a la millora dels drets econòmics, socials i culturals de la nostra ciutadania.

Barcelona, 16 de setembre de 2015

Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans davant l’exclusió  
del català en les proves d’accés a l’advocacia

L’ Institut d’Estudis Catalans i la Societat Catalana d’Estudis Jurídics manifesta-

ren en un comunicat públic, el 29 de maig de 2015, que la decisió del Govern 

espanyol d’utilitzar només l’espanyol en els exàmens d’accés a l’advocacia que han de fer 

els graduats en dret catalans i excloure el dret català de les matèries avaluables, és una 

vulneració de la Constitució, de l’Estatut i de la Carta Europea de les Llengües.

Darrerament hem tingut coneixement que en les proves d’enguany el Ministeri de 

Justícia no pensa emprar tampoc la llengua catalana, tot i que s’hi havia compromès amb 

el conseller de Justícia. No es tracta tan sols de l’incompliment d’un compromís, sinó del 

fet que la llengua catalana és llengua oficial a Catalunya, al País Valencià i a les Illes 

Balears, d’acord amb la constitució i els estatuts d’autonomia respectius, i, per tant, ha de 

ser present en tots els actes i activitats de l’Administració de Justícia, en l’ordre de forma-

ció i d’accés als diversos cossos i professionals que hi actuen. I és també un dret dels 

alumnes que es presenten a aquestes proves emprar la llengua catalana.

És imprescindible que els advocats, com a actors de la justícia, tinguin coneixement 

de les llengües oficials del territori on han d’exercir en defensa dels ciutadans i ciutadanes, 

a fi de garantir-los també el dret a utilitzar el català.

Hem de remarcar que aquest bandejament es duu a terme en l’àmbit de l’Admi-

nistració de Justícia, on el català està en una situació molt precària, com ho ha constatat 

l’informe recent del Consell d’Europa, del 20 de gener de 2016, que denuncia l’incompli-

ment per part de l’Estat espanyol de la Carta de Llengües Regionals o Minoritàries i el 

requereix a modificar el marc jurídic per tal que les autoritats judicials penals, civils i 
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administratives a les comunitats autònomes duguin a terme els processos en les llengües 

cooficials quan una part ho demani.

També hem de denunciar que la presència del dret civil de Catalunya en el contin-

gut de les proves és totalment residual, tenint en compte que és el dret aplicable i, després 

de la codificació que duu a terme el Parlament de Catalunya, té un paper fonamental en 

l’actuació diària dels advocats i advocades.

Per tot això:

1. Donem suport a la denúncia feta pel conseller de Justícia, el senyor Carles 

Mundó, sobre el fet de l’exclusió del català en les proves d’accés a la professió de l’advo-

cacia.

2. Demanem al Ministeri de Justícia que garanteixi la presència del català en totes 

les proves d’accés a la professió de l’advocacia i, en general, en totes les actuacions i actes 

que es duen a terme en l’àmbit de l’Administració de Justícia.

3. Demanem que el dret civil de Catalunya tingui la presència que li pertoca en 

les proves d’accés.

Barcelona, 17 de febrer de 2016

Informe de l’Institut d’Estudis Catalans sobre la proposta 
d’actuacions a la façana del Gran Teatre del liceu 

E l Gran Teatre del Liceu és un monument excepcional del nostre patrimoni cul-

tural i, com a tal, està protegit per la classificació de bé cultural d’interès nacio-

nal (BCIN) des del 2006. Aquesta consideració implica un alt grau de protecció de la 

integritat del monument. L’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que per mitjà de la Secció 

Històrico-Arqueològica emet els informes preceptius, entre d’altres, dels béns culturals 

d’interès nacional a Catalunya, davant la proposta d’incorporar uns nous elements pre-

tesament decoratius a les façanes exteriors del Gran Teatre del Liceu i a instància prò- 

pia, expressa l’opinió següent, segons fou aprovada pel Ple de l’IEC del dia 9 de maig  

de 2016. 

Després de l’incendi de 1994, les obres que es van haver de fer per a tornar a posar 

en funcionament el Gran Teatre obligaren la seva Fundació a passar-ne una gran propor-

ció a mans públiques. Les obres no foren únicament una restauració de l’anterior teatre, 

sinó que en constituïren una profunda ampliació: una renovació tècnica total i una millo-

ra àmplia dels serveis, que per a realitzar-se obligaren a fer nombroses expropiacions a 
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