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Salón de actos do Colexio de Avogados de Santiago de Compostela

Mércores, 28 de novembro de 2018

19.00 h

Entrada libre (ata cubrir as 100 prazas dispoñibles)

Salón de actos do Colexio de Avogados de Santiago de Compostela

Colabora: Organiza:

COLEXIO DE AVOGADOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa de Eduardo Pondal, 4, baixo  •  Telf.: 981 581 713  •  www.icasantiago.org

Obxectivos:
Promover a refl exión acerca do 
proceso de normalización lingüística 
no ámbito da xustiza.
Ofrecer experiencias positivas e novas 
perspectivas que favorezan o uso do 
galego no exercicio xurídico.
Avaliar o nivel de incidencia das accións 
encamiñadas a asentar e potenciar a 
lingua galega no eido xudicial.
Analizar o marco xurídico da lingua 
galega e estudar o seu nivel de aplica-
ción real.
Abordar o desenvolvemento dun mo-
delo propio de linguaxe xurídica galega 
baseado na súa calidade e funcionali-
dade.

Dirixida a:
Profesionais da avogacía, da procu-
radoría, da xudicatura, da fi scalía, se-
cretariado xudicial, funcionariado dos 
corpos xerais ao servizo da Adminis-
tración de xustiza, alumnado das es-
colas de práctica xurídica e do grao 
en Dereito, profesionais de servizos 
lingüísticos e persoas interesadas en 
xeral.

PROGRAMA

19:00 h  Acto de apertura

  D. Francisco J. Rabuñal Mosquera,        
decano do ICA de Santiago

 D. Juan José Martín Álvarez, director    
xeral de Xustiza da Xunta de Galicia

 Dª Mª Elvira Casal García, subdirectora 
xeral de Planifi cación e Dinamización 
Lingüística da Xunta de Galicia

19:30 h  Mesa redonda

    • “Parladoiro sobre o galego na xustiza”

  D. Evaristo Nogueira Pol, avogado e ex-
decano do ICA de Santiago

 Dª Sandra Piñeiro Vilas, maxistrada do 
Xulgado de Instrución Núm. 2 de Lugo

 D. Carlos Blanco, actor e humorista
  
21:00 h  Clausura da xornada


