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La mostra que explica la feina dels procuradors dins del món

jurídic s'explica en una mostra als Jutjats de Sabadell
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NOTÍCIES

El Col·legi de Procuradors de Barcelona explica quina és la seva feina en una mostra als Jutjats de
Sabadell
L’entitat celebra 500 anys d’història. En aquesta exposició es poden veure documents dels segles XI i XII que ja fan referència a aquesta figura
jurídica

Núria Brugués

El Col·legi de Procuradors de Barcelona inaugura avui als Jutjats de Sabadell una exposició
sobre els seus 500 anys d’història que dóna a conèixer la figura del procurador. La mostra,
que és itinerant, estarà exposada a l’edifici principal dels Jutjats des d’avui i fins al dia 28.
L'objectiu principal de la mostra és 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. El darrer dia que la mostra és oberta, se celebrarà un acte institucional de
cloenda amb representants de la justícia local i autoritats polítiques.

El degà del Col·legi, Ignacio López, remarca que “la nostra idea és traslladar als ciutadans,
però sobretot als usuaris de la justícia, quina és la tasca del procurador. Una figura que
històricament ha quedat en segon pla”. López assegura que “quan es parla de justícia
sempre parlem de jutges, advocats defensors i fiscals, però el procurador és el professional
que es responsabilitza de tots els tràmits judicials i amb la seva feina s’eviten moltes
errades dins dels processos judicials”. La mostra està estructurada en 3 àmbits
cronològics. El present, amb informació sobre qui són els procuradors i quina és la seva
tasca. Mirant al passat, inclou des dels primers textos que esmenten la figura del procurador
(segles XI i XII) fins a les grans reformes en l’àmbit de la justícia dutes a terme per la
influència francesa (segle XIX). I finalment, l’època moderna, un espai que comprèn la

història de la institució des de la Segona 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, Santa Coloma de Gramenet i L’Hospitalet
de Llobregat. Després de Sabadell, està previst portar la mostra a Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Barcelona.


