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Onze detinguts per
l’estafa d’iDental
GIRONA

La Policía Nacional ha detingut onze persones vinculades a la gestió de les
clíniques iDental en escorcolls fets a Girona, Madrid,
Alacant, Múrcia i Granada. Els detinguts aconseguien captar fons d’inversors internacionals i enti-

tats de crèdit espanyoles
per comprar empreses
amb problemes simulant
interès per reflotar-les. En
canvi, el que feien era descapitalitzar-les i desviar
els diners a altres societats, estafant inversors,
treballadors, proveïdors i
clients. El frau podria superar els 60 milions d’euros. ■

El tram d’obres de l’N-II nord que ara el govern espanyol diu que s’acabaran en breu ■ QUIM PUIG
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L’Estat preveu acabar les
obres de l’N-II entre Orriols
i Vilademuls a la primavera
a El subdelegat de Girona es compromet a tirar endavant tots els projectes
engegats a l’N-II a Liciten les obres entre Tordera i Maçanet de la Selva
Òscar Pinilla
GIRONA

El govern espanyol treballa amb la previsió que a la
primavera estiguin enllestides les obres de l’N-II en
el tram entre Orriols i Vilademuls. Ho va fer públic
ahir el subdelegat de l’Estat a Girona, Albert Bramon, en una breu valoració sobre la proposta de
pressupostos que ha presentat l’executiu de Pedro
Sánchez. Es tracta del
tram nord de l’N-II, que ja
acumula des de fa una bona colla d’anys retards i incompliments dels terminis anunciats. De fet, el govern de la Generalitat ja ha
lamentat més d’un cop
que la duplicació del tram
fins a la Jonquera fa més
de vint anys que hauria
d’estar feta. En aquest
tram, d’Orriols a Vilademuls, de només 3,3 quilòmetres, els treballs (terres
remogudes i enderrocs
fets) van començar el
2009 i van quedar aturats
un any després per les retallades aplicades pel ministre socialista José Blanco. El juny del 2015, el Ministeri de Foment, aquest
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“A més a més de
tenir la voluntat de fer
les coses, té la
capacitat
d’executar-les”

“Ens vam
comprometre des del
primer dia que no
renovaríem les
concessions a l’AP-7”

Albert Bramon

Teresa Cunillera

SUBDELEGAT DE L’ESTAT A GIRONA

DELEGADA DEL GOVERN ESPANYOL A
CATALUNYA

Eliminació de peatges
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va reiterar ahir el compromís de l’executiu del
PSOE d’eliminar progressivament els peatges de les autopistes. “Estem fent un esforç
molt gran en el tema de l’aixecament de peatges; nosaltres ens vam comprometre
des del primer dia que vam

arribar que no renovaríem les
concessions”, va afirmar. En
la seva intervenció d’ahir a Girona, Cunillera va manifestar
que aquesta aposta “és important”, ja que “obre un espai diferent de consideració
global pel que fa a les infraestructures”. És per això que va
posar l’accent en la partida
de manteniment de vies.

cop del govern del PP, va
reactivar els tràmits, i a
principi del 2016 van tornar a aparèixer les màquines en aquest sector, però
sense convenciment. No
va ser fins al primer trimestre del 2017 que no es
van veure treballar, ja de
valent, les màquines.

“Les licitacions i els acabaments de les obres durant el govern socialista
van ser un 66% més elevats que no pas el que hi va
haver durant el 2017 amb
el PP”, assegura Bramon.
El subdelegat espanyol
considera que l’executiu
del PSOE “a més a més de

tenir la voluntat de fer les
coses, té la capacitat d’executar-les”. En aquest
sentit va posar com a
exemple la inauguració
del tram Maçanet-Sils de
l’N-II, així com la imminent Vilademuls-Orriols.
Variants de “2+2”
alhora, Bramon va anunciar que “no s’aturarà cap
dels projectes a l’N-II de
desdoblament, tots es
mantenen”. L’aposta segueix sent variants de doble carril aprofitant l’amplada actual, “2+2”, segons Bramon, responent a
la controvèrsia de la construcció d’autovies paral·leles a l’AP-7.
En aquest sentit, el Ministeri de Foment va
anunciar ahir la licitació
de les obres de millora del
traçat de l’N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva
per un import de més de
27,4 milions d’euros. Els
treballs se centraran en
un tram de 7,3 quilòmetres i inclouran actuacions com ara la rectificació de corbes per poder circular a 80 km/h o la remodelació de les interseccions ja existents. ■

