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VETLLADA DEL MÓN JUDICIAL A BARCELONA

El Col·legi de Procuradors 
entrega els premis anuals

J. G. ALBALAT
BARCELONA

El Col·legi de Procuradors dels Tri-
bunals de Barcelona va entregar di-
vendres a la nit, per segon any conse-
cutiu, els seus premis Procura, uns 

Els guardons 
reconeixen les seves 
aportacions per a la 
millora de la justícia

La vocal del CGPJ 
Mercè Pigem i la sala 
de govern del TSJC, 
distingits aquest any

guardons que distingeixen perso-
nes o entitats que fan possible una 
justícia millor i que ajuden a po-
tenciar la figura del procurador. 
Els dos guardons d’aquesta edició 
es van concedir a l’advocada i vocal 

del Consell General del Poder Judi-
cial (CGJP), Mercè Pigem, que va re-
bre el premi Procura a la Trajectò-
ria Professional, i a la sala de govern 
del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), que va rebre el Pro-
cura Anual, que va ser recollit pel 
seu president, Miguel Ángel Gime-
no, de mans del degà del col·legi, Ig-
nacio López Chocarro. 
 El jurat considera que la lleidata-
na Pigem és mereixedora del guar-
dó pel «seu treball incansable a favor 
d’una justícia socialment més justa 
i més eficaç», en el seu càrrec com a 
vocal del CGPJ i, abans d’això, com a 
diputada al Congrés. «La seva proxi-
mitat amb el món real –diu el vere-
dicte– i la seva visió de la tasca par-
lamentària, la van convertir en una 
personalitat molt útil per a totes les 
professions jurídiques, que hi van 
trobar el perfecte interlocutor da-
vant el legislatiu». 
 El Procura Anual reconeix l’apos-
ta feta pel TSJC «per la modernitza-
ció de la justícia, el seu compromís 
per l’obtenció d’una bona justícia i 
la seva defensa de la figura del procu-
rador».Aquest guardó també agra-
eix el suport de la sala de govern a 
projectes com la presentació tele-
màtica de demandes civils o la pla-
taforma E-Transnet. H

33 Mercè Pigem, Ignacio López Chocarro i Miguel Ángel Gimeno, divendres.
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La plataforma Kiosko y Más celebra 
el seu tercer aniversari consolidada 
com la principal plataforma online 
de premsa en espanyol, amb més de 
15 milions d’exemplars distribuïts 
a l’any, 140.000 subscripcions i més 
de 250.000 usuaris registrats. L’úl-
tim any, Kiosko y Más ha aconseguit 
la rendibilitat, en termes d’EBITDA i 
EBIT, i ha incrementat les seves ven-
des i el nombre de subscripcions un 
50%.
 Kiosko y Más canvia d’imatge i 
presenta novetats com ara la cam-
panya 200x1, que permet disfrutar 
de 200 publicacions per un euro al 
mes, i de l’actualització de funcio-
nalitats com per exemple comentar 
notícies, rebre alertes i personalit-
zar la informació.
 Grups com Zeta, Vocento, Pri-
sa, RBA, G+J i Hearst participen en 
aquesta aliança editorial, conside-
rada la més gran d’Europa, amb 74 
editors incorporats i l’accés a més de 
1.200 publicacions en espanyol. H

PLATAFORMA EN ALÇA

Kiosko y Más 
celebra el tercer 
aniversari amb 
250.000 usuaris 
registrats
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