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Els reportatges de NacióGranollers

Redacció | Actualitzat el 30/05/2012 a les 16:30h

Els 500 anys del Col·legi de
Procuradors, al Jutjat de Granollers
L'equipament judicial acull fins al divendres 8 de juny l'exposició sobre la
història de l'ens

Telegrames de condol pels morts del
bombardeig de Granollers l'any 1938
REPORTATGE: La ciutat va rebre desenes de mostres
de rebuig a l'atac aeri, algunes de les quals provenien
d'altres ajuntaments del Vallès Oriental
Granollers recorda un any més el bombardeig feixista
Galeria de fotos de l'homenatge (Marta Rubirola)
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Inauguració de l'exposició, aquest dimecres al Jutjat de Granollers. Foto: ICPTB

El Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona ha inaugurat una exposició sobre els
seus 500 anys d'història i la figura del procurador que estarà oberta al públic fins
divendres 8 de juny al Jutjat de Granollers. L'acte ha comptat aquest dimecres amb la
participació de l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral; el jutge degà de Granollers, Manel
Llamas; el degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona, Ignacio López Chocarro, i el
vicedegà del Col·legi de Procuradors de Barcelona, Ramon Daví.

Opinió

Opinió

Fills de mala mare
que maltracten
cavalls

Dins d'una
campana de vidre
Esteve
Plantada

Jaume Oliver

0 comentaris

1 comentaris
La mostra té per objectiu apropar la figura del procurador al conjunt de la societat, per a
què es conegui qui és i quina feina fa, en tant que col·laborador necessari en
l'administració de justícia. L'exposició s'organitza en el marc dels actes de celebració del
500 aniversari del Col·legi de Procuradors de Barcelona i, sobretot, en reconeixement a la
figura del procurador.
L’exposició 500 anys de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona està
estructurada en 3 àmbits temporals: present, amb informació sobre qui són els
procuradors i quina és la seva tasca; passat, inclou des dels primers textos que esmenten
la figura del procurador (segles XI-XII) fins a les grans reformes en l'àmbit de la justícia
dutes a terme per la influència francesa (segle XIX), i època moderna, espai que comprèn
la història del Col·legi des de la II República fins a l'arribada de la democràcia i el moment
actual. Per a il·lustrar aquest recorregut, la mostra també inclou un vídeo explicatiu.
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