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Barcelona reunirà
mésde 1.700 ciutats
al saló SmartCity

ST. ANDREU DE LLAVANERES wEl
sistema d’il·luminació pública
està sent víctima de robatoris
de cablatge de coure. El pri-
mer robatori es va produir a
l’octubre i tots han estat en
urbanitzacions, on hi ha
menys població i els lladres
tenen més tranquil·litat per
actuar. Les pèrdues ja supe-
ren els 17.000 euros. La poli-
cia local ja ha activat un dis-
positiu especial de vigilància
i ha demanat ajuda als Mos-
sos d’Esquadra, i l’alcalde ha
sol·licitat als veïns que avisin
de qualsevol situació estra-
nya. / Redacció

GAVÀ wEls Mossos d’Esqua-
dra van informar ahir de la
detenció a Gavà de Juan
Manuel A.U., de 48 anys,
acusat d’haver atracat, en poc
més de tres mesos, set ofici-
nes de correus, a més d’una
entitat bancària, majoritària-
ment situades a l’àrea metro-
politana de Barcelona. El
detingut, que ja acumula una
trentena d’antecedents i que
també està pendent de set
ordres judicials d’arrestos, va
dur a terme tots els robatoris
amb pistola. La policia no
descarta alguna altra deten-
ció. / R. Montilla

L’HOSPITALET wSmart City
Expo World Congress és
l’únic saló del món dedicat a
les ciutats intel·ligents. i
aquest any es preveu que hi
assisteixin representacions
de més de 1.700 municipis
de tot el món a través d’es-
tands o com a visitants pro-
fessionals. El certamen, que
se celebrarà del 13 al 15 de
novembre al recinte de Gran
Via de Fira de Barcelona,
rebrà delegacions del Brasil,
l’Índia, Malàisia, el Regne
Unit, Dinamarca... I també
del Japó, en aquest cas de
diverses ciutats nipones,
com ara Fukushima, que vol
crear una nova ciutat post-
tsunami. La delegació xine-
sa, integrada per unes 300
persones, busca idees per a
cinc noves ciutats previstes
a curt termini, de la mida de
Madrid. “Estem vivint un
moment històric en què els
serveis urbans i industrials
s’interseccionen amb la tec-
nologia per ser més eficients
i sostenibles”, va apuntar
ahir Albert Planas, el direc-
tor del saló, en la seva pre-

sentació. El saló estrena en-
guany el seu Smart City Pla-
za, una porció de ciutat de
1.200 m2, a escala real, on es
mostraran part dels disposi-
tius tecnològics que ja són al
mercat o que busquen ser-
hi: aparcaments en plena via
pública que es poden reser-
var des del mòbil, fonts d’ai-
gua sota control a través de
l’iPhone, il·luminació intel·li-
gent... També incorpora una
àrea destinada a facilitar als
emprenedors, petites empre-
ses i centres tecnològics l’ac-
cés als fons d’inversió i a la
divisió de compres de grans
multinacionals. I és que,
segons càlculs de l’empresa
Cisco Systems, en la pròxi-
ma dècada les ciutats intel·li-
gents poden suposar un vo-
lum de negoci d’uns 1,2 bi-
lions de dòlars. La multina-
cional IBM estima que s’arri-
barà als 10.000 milions de
dòlars en tres anys. “Barcelo-
na pot liderar el món de les
ciutats intel·ligents”, va dir
el tinent d’alcalde d’Hàbitat
Urbà de Barcelona, Antoni
Vives. / R. Montilla

GIRONA wLa meitat de les
37 persones que van ser ate-
ses per la Creu Roja per in-
toxicacions etíliques durant
les Fires de Girona eren me-
nors d’edat. Alguns dels afec-
tats tenien menys de 15 anys.
Malgrat que el nombre d’ate-
sos per ingerir massa alcohol
ha baixat respecte al 2011,
el Consistori gironí veu “preo-
cupant” el consum entre me-
nors, un fet que es vol com-
batre amb l’ordenança de
Civilitat, que preveu multes
de fins a 300 euros per als
joves que beguin alcohol al
carrer. / S. Oller

BARCELONA wLa Síndica de
Greuges de Barcelona, Maria
Assumpció Vilà, ha obert un
expedient d’ofici sobre l’estat
“lamentable” del teatre Ar-
nau, en desús, a l’avinguda
del Paral·lel. Al teatre, propie-
tat de l’Ajuntament, sembla
que no s’hi ha fet cap mena
de tasca de manteniment
segons la síndica, que té testi-
monis sobre filtracions d’ai-
gua i despreniments de tros-
sos de sostre. També estudia
el cas d’un altre edifici, el
que havia d’acollir l’hotel del
Palau de la Música i l’antic
teatre Principal. / Agències
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Joan Roca, Romain Fornell, Jordi Cruz, Rucalleda i Javier Torres en la presentació de la guia 2012
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E
ls directius de la guia
Michelin España ul-
timen els preparatius
per a la presentació de

l’edició d’Espanya 2013. La gran
festa deMichelin, que ja s’ha con-
vertit en un clàssic, se celebrarà
al Ritz de Madrid el proper dia
22. Estarà, auguren, a l’altura
d’un repartiment d’estrelles que
per una vegada, i sense que ser-
veixi de precedent, s’anticipa
generós.Hi haurà algunnou tries-
trellat –els directius de la guia es
resisteixen a insinuar en quin
lloc, tot i que Madrid, que no té
cap restaurant amb la puntuació
més alta, es perfila com un dels
predilectes– i un notable desple-
gament d’estrelles.
Serà, diuen, un bon any per a

Catalunya, amb qui Michelin va
quedar en deute l’any passat,
quan va elegir el barceloní Palace
Hotel per presentar un reparti-
ment d’estrelles gairebé ridícul,
especialment per a aquesta comu-
nitat, on no hi va haver novetats
més enllà de la recuperació de la
segona estrella per a Àbac i l’ob-
tenció de la primera per a Ca-
samar (Llafranc), mentre que

Can Fabes va perdre la tercera.
AMichelin no han revelat si el

nou o els nous tres estrelles repre-
sentaran una aposta per la cuina
d’avantguarda o per lamés clàssi-
ca. Insisteixen que valoren igual
l’una que l’altra, encara que fa
anys que en establiments amb
tant de prestigi internacional
comMugaritz (Errenteria) oQui-
que Dacosta (Dénia) se’ls resis-
teix la màxima puntuació. Mal-
grat manifestar-se interessats en
l’avantguarda culinària, denoten
cert recel quan afirmen que “per
molt que es busqui avantguarda,
no s’ha d’oblidar que als grans
restaurants s’hi va a menjar, no a
prendre flors”, en al·lusió a aques-
ta cuina que explora nous camins
i emocions.
Alguns xefs creatius comen-

ten que han notat els inspectors
més receptius pel que fa als seus
personals menús degustació,
cosa que podria suposar certa
evolució en els criteris d’una
guia amb fama de conservadora.
Michelin vol mantenir el misteri
i, qui sap si per despistar, ad-
verteix que alguns dels més re-
coneguts biestrellats en què es fa
cuina d’avantguarda són molt a
prop d’obtenir la màxima pun-
tuació, “que arribarà, si no

aquest any, en les pròximes edi-
cions de la guia”.
La regularitat, l’encert en els

punts de cocció, la bona relació
qualitat-preu o el producte ex-
cel·lent són, segons ells, els prin-
cipals paràmetres que analitzen
els inspectors. Cada vegada hi ha
més veus que reclamen un tres
estrelles per a Madrid, que po-
dria recaure en el Santceloni, el
que va ser el restaurant de Santi
Santamaria a la capital, al capda-
vant dels fogons del qual es man-
té des dels inicis Óscar Velasco.
Els que confien en les ganes de
sorprendre deMichelin suggerei-
xen que podria arribar-li la terce-
ra al reeixit Diverxo, cosa que
seria un fenomen, ja que va acon-
seguir la segona en l’edició ante-
rior. A Madrid podria obtenir la
segona estrella Coque, mentre
que a Catalunya figuren entre els
més ben situats per obtenir la
segona els germans Sergio i
Javier Torres, del barceloní Dos-
cielos, i continuen ocupant la llis-
ta de candidats restaurants tan
prestigiosos com Can Jubany o
Ca l’Enric. Són temps difícils, als
quals Michelin espera contribuir
ambun repartiment generós d’es-
trelles, potser el més generós en
molt de temps.c
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La tarifa del taxi puja
un3,3%, peròdesapareix
el suplementpermaletes

BATEC
CIUTADÀ

Michelin presentarà el dia 22 la guia 2013,
en què s’ampliarà la família dels triestrellats

Unanytresestrelles

BARCELONA Redacció

El consell de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona va donar ahir
llum verda a les tarifes del taxi
del 2013, que entraran en vigor,
com és costum, abans de Nadal.
Ara queda l’aprovació de la
Comissió de Preus de laGenerali-
tat. La previsió és aplicar una pu-
jada mitjana del 3,3% respecte al

2012, que inclou l’increment de
l’IVA del 2% que el sector no va
aplicar al setembre i l’augment
dels costos d’explotació, estimat
en un 1,3%.
Entre les novetats, destaca la

supressió del suplement demale-
tes, que actualment és d’un euro,
i la creació d’una tarifa T-3 noc-
turna dels dissabtes, diumenges i
dies festius, que substitueix el su-

plement de dos euros i que s’apli-
cava aquelles nits des del 2007.
Les baixades de bandera que-

den congelades en 2,05 euros,
igual com els extres de les nits es-
pecials (Sant Joan i Nadal i Cap
d’Any), mentre que les tarifes per
quilòmetre recorregut i hora d’es-
pera creixen cinc i sis cèntims, se-
gons la tarifa. Els que més pugen
són els suplements d’entrada i de
sortida del moll Adossat, on atra-
quen els creuers, que passen de
2,10 a 4,20 euros, i de l’aeroport,
que queden en 4,20 euros en lloc
dels 3,10 d’ara. La carrera míni-
ma des de les terminals del Prat
es manté en 20 euros, igual que
els extres de sortida de la Fira de
Gran Via, l’estació de Sants i la
del Nord (2,10).c


