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El Col·legi de Procuradors de Barcelona porta a L’Hospitalet
de Llobregat una exposició sobre els seus 500 anys d’història
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L’Il•lustre Col•legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona ha inaugurat aquest migdia una exposició
sobre els 500 anys del Col•legi i de la figura del procurador. La mostra podrà visitarse fins al dia 31 de juliol
al Jutjat de L’Hospitalet de LLobregat (Av. Carrilet, 2; Ciutat de la Justícia, edifici H). L’acte ha comptat amb
la presència de l’alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marin; la jutgessa degana, Lidia Ureña; el
degà del Col•legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, Ignacio López Chocarro, i el delegat del
Col•legi a L’Hospitalet, Jordi Xipell.
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La mostra té per objectiu apropar la figura del procurador al conjunt de la societat, perquè es conegui qui és i quina feina fa,
com a 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 que, a
Catalunya, ja s’esmenta als Usatges de Barcelona (en concret, a l’Usatge 84, segles XI-XII).
“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.
Aquesta exposició itinerant del Col•legi ja ha passat per Granollers, Gavà i Santa Coloma de Gramenet. Després de
L’Hospitalet de Llobregat està previst portar la mostra a Sabadell (del 17 al 28 de setembre), Sant Feliu de Llobregat (de l’1
a l’11 d’octubre), Vilafranca del Penedès (del 15 al 26 d’octubre), Vilanova i la Geltrú (del 29 d’octubre al 9 de novembre) i
Barcelona (del 12 al 30 de novembre).
A més d’aquesta exposició, l'Il•lustre Col•legi de Procuradors també està organitzant diversos actes institucionals i lúdics per
celebrar els seus 500 anys d'història. Entre ells, una conferència sobre el passat, el present i el futur de la professió, per tal
de donar a conèixer al conjunt de la societat la tasca dels procuradors i reafirmar el seu compromís amb la societat i la
justícia.
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