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Súria encara té l’ambulatori pendent
d’escripturar i la inversió per cobrar
 El concurs de creditors que va presentar l’empresa fa que el consistori no hagi pogut rebre 550.000 euros
DAVID BRICOLLÉ | SÚRIA

Un any i mig després que s’acabés l’obra i que el nou equipament
entrés en servei, l’Ajuntament de
Súria encara té pendent de cobrar
l’aportació pactada amb el departament de Salut de la Generalitat
per la construcció del centre d’assistència primària (CAP). Són
.o euros que el consistori ja
hauria d’haver incorporat dins l’exercici , i que difícilment podrà incorporar al d’aquest any.
La pilota, però, és a la teulada de
l’Ajuntament, que a hores d’ara en-

cara té l’edifici pendent d’escripturar, requisit sense el qual el departament no pot fer efectiu el
pagament acordat.
El factor clau és un procés judicial que hi ha en curs. L’Ajuntament de Súria no ha formalitzat
l’escripturació perquè s’estava a
l’espera de conèixer la sentència a
un recurs d’apel·lació presentat
per diferents creditors de la constructora, Corriola SL, en relació
amb el concurs de creditors que va
presentar aquesta empresa.
Aquesta sentència es va fer pú-

La Festa de la Verema
del Bages estrena avui
Manresa com a escenari
Vins, tapes i música són els tres
elements que aquesta nit es combinaran en un recorregut per quatre espais del centre de Manresa.
Es tracta del Nocturna Vinum,
una iniciativa vinculada a la Festa de la Verema del Bages, que diumenge tindrà el seu epicentre a Artés, però que per primer cop posa
una pota a Manresa.
La proposta d’aquesta nit transcorrerà per tres restaurants –Canonge, Kursaal espai gastronòmic i Las Vegas–, i una cafè-teatre,
–La Peixera–, i l’objectiu és oferir la
possibilitat de gaudir d’una actuació musical d’artistes del Bages
tot prenent una copa de vi i d’algun
toc gastronòmic en la nit manresana.
Cada espai ha escollit una programació musical que acompanyarà amb una degustació maridatge de vins i tapes. Tant els ho-

raris com la diversitat dels espectacles estan pensats perquè el públic pugui fer un recorregut pels 
espais. L’entrada a tots és gratuïta,
però si que caldrà pagar la consumició i les tapes. La proposta dels
 restaurants es podrà gaudir de 
a  de la nit, i a La Peixera a partir de / de .
Aquesta serà una de les principals novetats de l’edició d’enguany de la Festa de la Verema,
que s’inaugurarà oficialment poc
abans (a les  de la tarda) a la Fundació Alícia de Món Sant Benet.
Allà tindrà lloc un taller didàctic sobre els vins en el món de la cocteleria, a càrrec de Jaume Biarnés,
responsable de cuina i recerca.
Demà tindrà lloc la Festa de la
Verema Solidària a la finca Urpina
d’Ampans a Sant Salvador de
Guardiola, i diumenge es desenvoluparà el gros dels actes durant
tot el dia a Artés.

L’obra del Centre
Cívic de Cardona, a
la Biennal Europea
del Paisatge

Castellterçol
celebra diumenge
el concurs de
gossos d’atura
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El projecte de rehabilitació del
Centre Cívic-Casal de Joves de
Cardona va ser un del treballs seleccionats de la setena edició de la
Biennal Europea del Paisatge celebrada a Barcelona. La seu del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya va acollir l’edició d’enguany de la Biennal que va reunir
prop de  professionals, experts
i acadèmics vinculats a l'arquitectura del paisatge.
El projecte de rehabilitació del
Centre Cívic-Casal de Joves de
Cardona, realitzat per l’arquitecte
Pere Santamaria, va formar part de
l’exposició.

Castellterçol celebra el cap de
setmana el è concurs de gossos
d’atura. Els actes començaran
demà a les  de la tarda amb l’actuació dels Falcons de Castellcir,
després es farà lliurament dels
premis als alumnes de l’auca del
pastor. A les  arribarà el ramat pel
camí ramader del pastor Miquel
Julià. Es passaran diapositives del
concurs passat i, per acabar, ball i
refrigeri. El concurs de diumenge
començarà a / d’ itindrà la
participació de  pastors vinguts
de diferents indrets de Catalunya,
Navarra, País Basc i Catalunya
Nord.
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blica finalment el mes de desembre passat per part del jutjat mercantil número  de Barcelona.
Però per dur a terme l’escripturació de la finca és necessari que la
sentència sigui ferma en els terminis i condicions que fixa la llei.
L’escripturació de la finca on es
troben ubicades les dependències actuals del centre d’assistència primària és un tràmit necessari
perquè l’Ajuntament rebi de la
Generalitat els . euros pactats i previstos en els pressupostos
de la Generalitat del .

La conselleria de Salut no pot
pagar a l’Ajuntament l’import
pactat per l’edifici mentre no
en tingui l’escriptura

La construcció d’aquest equipament es va fer a partir d’un
conveni entre l’Ajuntament i Corriola. La promotora va construir un
edifici d’habitatges al solar de la
Serradora, situat al centre del poble, que incloïa un local als baixos
de . metres quadrats.
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L’operació per part de l’Ajuntament va consistir en què cedia
una part del solar on es va fer l’obra, de la que era propietari, i a
canvi rebia el local per destinarlo a un nou centre mèdic. Alhora,
el consistori va establir l’acord
amb el departament de Salut de la
Generalitat de traspassar-los l’equipament per un import prèviament pactat.
La construcció es va començar
l’any , però a principi del 
la delicada situació econòmica
que travessava l’empresa la va
portar a presentar un conveni als
creditors, en què hi havia compromesos gairebé  milions d’euros.
El  del deute de Corriola en
el moment de presentar el concurs
era amb l’Ajuntament, pel valor del
local que havia de cedir quan acabés l’obra. El concurs va prosperar
i el litigi s’ha anat perllongant.

