
 

NOTA DE PREMSA 

 

La Intercol·legial premia Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón en 
reconeixement a la seva destacada trajectòria en la defensa dels col·legis 
professionals   

 
 L’acte l’ha presidit el president de la Intercol·legial i degà del Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona, Oriol Rusca, i ha comptat amb la participació del conseller de Justícia  
  

Barcelona 11/05/2016. L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya ha 

lliurat la tercera edició del premi de l’entitat al polític i pare de la constitució espanyola Miguel 

Herrero y Rodríguez de Miñón, en reconeixement al seu ferm compromís en defensa dels 

col·legis professionals.  

El president de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i degà del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Oriol Rusca, ha estat l’encarregat de lliurar-li aquest 
guardó. L’acte, celebrat a la seu de l’ICAB, ha comptat amb l’assistència del conseller de 
Justícia, Carles Mundó; el president de l’Acadèmia de Legislació i Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya, Josep Delfí-Guàrdia i Canela, entre altres autoritats.   
 
L’Associació Intercol·legial va instituir el 2013 el ‘Premi Intercol·legial’ per guardonar persones i 
entitats que s’hagin distingit per la seva reivindicació del paper social dels col·legis 
professionals. En la primera edició del premi es va distingir a l’advocat Miquel Roca i al 
periodista Jordi Basté, mentre que a la segona edició és va guardonar a l’expresidenta del 
Parlament, Núria de Gispert. 

Els col·legis professionals de Catalunya estan també especialment compromesos amb la 
promoció de la cultura i de les arts.  Per això s’ha finalitzat l’acte de lliurament del ‘Premi 
Intercol·legial’ amb la interpretació musical del violoncel·lista Àlex Rodríguez Flaquer. 

 
Què és l’Associació Intercol·legial 

L’Associació Intercol·legial, que representa més de 100 col·legis professionals amb més de 250.000 col·legiats/des 
de tots els àmbits professionals, va néixer amb la voluntat de reforçar la projecció social dels col·legis professionals, 
impulsar iniciatives d’interès comú, actuar com a interlocutora amb les Administracions i estudiar qüestions que 
afecten el col·lectiu, independentment del sector al qual pertanyin. El 28 d’abril de 2016 la Intercol·legial va complir 
5 anys des de la seva constitució com a Associació 
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