NOTA DE PRENSA

ENCONTRO ANUAL DE PROCURADORES

O fillo de Celso Emilio Ferreiro
recolle o ‘procurador de honra’

 A funcionaria Emma Gutiérrez recibe o I Premio da Xustiza de Vigo

Luis Ferreiro Loredo recolle o ‘procurador de honra‘.

Punto GA/ Jorge J. Martínez

16.07.2022. O Colexio de Procuradores de Vigo nomeou procurador de honra a
Celso Emilio Ferreiro a título póstumo. Luis Ferreiro Loredo, fillo do gran escritor
galego e director da fundación que leva o seu nome, recibiu onte á noite a
distinción en nome da familia durante o encontro anual dos procuradores. Durante
a noite, a funcionaria Emma Gutiérrez recibiu o I Premio da Xustiza de Vigo, que
outorga o Colexio de Procuradores para poñer en valor o traballo dos funcionarios
que constitúen un apoio fundamental para axilizar os procesos xudiciais.
O Colexio de Procuradores de Vigo descubriu en 2020 que o autor de Longa noite
de pedra fora un dos seus membros entre 1950 e 1966. A través dunha
investigación documental atopou cincuenta expedientes inéditos que revelaban
a actividade de Celso Emilio Ferreiro como procurador en Vigo, unha
documentación descoñecida durante 70 anos, que entregaron á Fundación Celso
Emilio Ferreiro para o seu rexistro e análise.
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Ademais de exercer a procura en Vigo, Celso Emilio Ferreiro foi membro da xunta
de goberno do Colexio de Procuradores. Aqueles 16 anos foron un período
transcendental na súa vida e na súa obra, coa publicación de dous dos seus
poemarios máis coñecidos: O soño sulagado e Longa noite de pedra. O
descubrimento abriu unha nova perspectiva para analizar a súa obra, xa que os
seus estudosos afirman que o Celso Emilio procurador queda reflectido nos seus
poemas.
Durante os dous últimos anos, o colexio vigués desenvolveu diversas actividades
para poñer en valor a figura do escritor e a súa faceta como procurador na
cidade. Dende unha presentación aos medios, ata un espazo na rede con 12
publicacións especiais, ou a edición limitada dunha postal de Nadal
conmemorativa do 70 aniversario da incorporación de Celso Emilio Ferreiro ao
colexio. Na súa sesión de decembro de 2020, a asemblea xeral dos procuradores
vigueses decidiu por unanimidade nomealo colexiado de honra a título póstumo.
I Premio da Xustiza de Vigo
Durante o encontro, o decano do Colexio de Procuradores, José Antonio Fandiño,
entregou o I Premio da Xustiza á funcionaria Emma Gutiérrez González, xestora do
Xulgado de Instrución número 1. O obxectivo do premio é poñer en valor o labor
dos funcionarios de Xustiza e distinguir a un profesional, nomeado e votado polos
propios procuradores, que pola súa traxectoria ou bo facer constitúe un apoio
fundamental para axilizar os procesos xudiciais. En palabras do decano: “Emma é
un exemplo do valor da colaboración e unha axuda constante no traballo que
facemos nos xulgados. Simboliza o labor de tantos funcionarios que poñen todo
da súa parte no día a día para facilitar o traballo de todos os participantes nos
procesos xudiciais”. A gañadora foi a profesional dos xulgados vigueses que máis
votos obtivo (49%) nunha votación democrática realizada entre todos os
procuradores vigueses. “Grazas; sempre estarei disposta a seguir colaborando
para axudar, na medida do posible, ao bo funcionamento do Xulgado”.
O Colexio de Procuradores de Vigo, que recuperou a súa tradicional reunión anual
tras tres anos sen celebrarse pola pandemia, tamén distinguiu aos profesionais que
levan 25 e 40 anos como procuradores. Erminia Alonso, Mª Jesús Nogueira e
Auxiliadora Ruiz recibiron diplomas conmemorativos polos seus 25 anos de
profesión. Manuel Castells, Manuel Carlos Diz e José Vicente Gil levaron a insignia
do colexio polos seus 40 anos.
O Colexio de Procuradores de Vigo está integrado por 149 profesionais que
exercen nos xulgados do Porriño, Ponteareas, Redondela, Tui e Vigo.
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