La Cambra de Barcelona atorga la medalla d’honor a
Miguel Ángel Gimeno i a Agustín Castro


Les medalles d’argent de la Cambra de Comerç de Barcelona representen un símbol
de distinció que atorga la Institució des de fa més de 100 anys.

Barcelona, 13 de maig de 2016. La Cambra de Comerç de Barcelona ha lliurat la Medalla
d’Argent de la corporació al fins ara President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Miguel Ángel Gimeno i a Agustín Castro, Cap Superior de la Policia de Catalunya fins fa poc
temps.
Els òrgans de govern de la Cambra han concedit la Medalla d’Argent a cadascuna d’aquestes
personalitats per la seva valuosa contribució, des dels seus respectius càrrecs, a la satisfacció i
a la resolució de qüestions empresarials d’importància per a la Cambra.
Les Medalles d’Honor de la Cambra de Comerç de Barcelona representen un símbol de
distinció que atorga la Institució des de fa més de 100 anys a aquelles personalitats que es
distingeixen per la seva contribució durant l’exercici de les seves responsabilitats, al progrés
econòmic i social de la ciutat i del país.
Diverses personalitats tant nacionals com estrangeres, han rebut la Medalla de la Cambra al
llarg de la seva història. Entre les més destacades figuren, el Rei Joan Carles I d’Espanya, el
Príncep Felip d’Astúries i Girona, i els expresidents de la Generalitat, Josep Tarradellas i Jordi
Pujol, a més d’altres personalitats, com el president del COI, Joan Antoni Samaranch, en la
seva categoria d’or.
En aquesta ocasió, pel que fa a Miguel Ángel Gimeno, que fins fa poc era el President del
Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, la Cambra vol reconèixer la tasca que ha dut a terme
com a responsable de l’àmbit de la justícia. Va estudiar Dret a la Universitat de Lleida i a la de
Barcelona i l’any 1987 va ingressar a la carrera judicial, exercint en tot moment a Catalunya.
Pel que fa al fins ara Cap Superior de Policia, Agustín Castro, va desenvolupar la seva tasca
com a Comissari Principal des del juny del 2008. Des del 2005, va ser Cap de Brigada
Provincial d’Informació a la Prefectura Superior de Catalunya i anteriorment, del 2000 fins al
2005, va ser Coordinador Zonal; Cap de Comissaria de districte, del 1995 al 2000, i Cap de
Comissaria Local de Cornellà, del juny al desembre del 1995.
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