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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 7 DE JUNY DEL 2014

Un tarragoní recull en un
llibre els videojocs basats
en Sherlock Holmes
a Josep Capel, més conegut amb l’àlies ‘Star’, és estudiós i també creador de
videojocs a En un llibre en recull més de trenta inspirats en el personatge literari
Carina Filella

El 21 de maig passat, com cada any, els companys de
feina i jubilats de l’agència Bimbo de Girona van
celebrar la 3a trobada amb un esmorzar al restaurant
Local Social de Campllong.
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Josep Capel, més conegut amb l’àlies ‘Star’, amb el seu darrer llibre ■ JUDIT FERNÀNDEZ

electrònic nou, per als ordinadors domèstics ZX
Spectrum i Commodore
64. “Era força rudimentari, però va generar un gran
impacte”, afirma Star. Actualment n’hi ha més de
trenta que es basen en el
famós detectiu. El darrer,
del 2012, és El testamento
de Sherlock Holmes, i du el
segell d’Ucraïna. “De mitjana, n’ha sortit un cada
any; el pròxim està previst
que surti al setembre”, explica l’autor, que creu que
“la majoria són jocs molt
dignes”. “No es tracta tant
de matar marcians com
d’un altre tipus d’aventures; per a gent una mica
més culta”, diu. Per Star,
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Va aparèixer el primer videojoc inspirat en el famós
detectiu. Fins avui se n’han
creat més de trenta.

molts d’aquests productes
virtuals han servit perquè
els amants del personatge
literari s’hagin apropat als
videojocs, però també a la
inversa: “Alguns jugadors
s’han interessat després
per les novel·les.”
Les 200 planes del llibre
de Capel no són (almenys

Reus, epicentre de la
trama del frau de gasoil
Redacció / Reusdigital
REUS

El frau del gasoil en l’àmbit
estatal que es va destapar
dijous té Reus com un dels
nuclis principals. Entre els
cinc detinguts a les comarques del Camp de Tarragona hi ha Cristóbal Simón i
Juan Simón, propietari i
gerent, respectivament,
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Sobre Sherlock Holmes i
el seu inseparable doctor
Watson, els personatges
literaris d’Arthur Conan
Doyle, se n’han fet múltiples adaptacions per a televisió i cinema. Però en
els darrers 30 anys també
ha estat una figura clau
per a la indústria dels videojocs: des d’Anglaterra
fins al Japó, Holmes i les
seves aventures detectivesques s’ha utilitzat com
a protagonista de jocs electrònics. Com s’han adaptat les seves històries en
aquest format virtual és
el que analitza l’escriptor
i periodista especialitzat
en videojocs Josep Capel
(Tarragona, 1972) en el llibre Sherlock Holmes: los
videojuegos del detective
(editorial Star-T).
Poca gent sabrà qui és
Josep Capel. Es mou com
una serp per la xarxa però
amb l’àlies Star. “Ningú no
em coneix pel meu nom
real”, assenyala l’autor,
que, a més de ser un estudiós dels videojocs (aquest
és el seu cinquè llibre sobre el tema), també n’és
creador. “Prefereixo fer
jocs més que no pas jugarhi”, confessa. El primer videojoc amb aquest personatge data del 1984. Era
un producte nou per al que
aleshores era un mitjà
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de l’empresa de la capital
del Baix Camp Simon
Grup, de la qual depenen
diverses filials. Més enllà
de la seva tasca al capdavant de l’empresa, Cristóbal Simón també és conegut a la ciutat per la seva
vinculació al club de futbol
Reus Deportiu.
Durant la intervenció, la
Guàrdia Civil va desmante-

llar un dels principals centres d’adulteració de gasoil,
a Alcover. A més, en un dels
escorcolls a la demarcació
es van intervenir 400.000
euros en metàl·lic. En l’operació Nehar hi estan implicades onze comunitats autònomes i s’haurien defraudat 5,5 milions d’euros, tot i que la quantitat
defraudada podria superar

només) per als fanàtics
dels videojocs. “Segurament interessaran més
als seguidors de Sherlock
Holmes”, assenyala l’autor. Resseguir les petjades
del personatge de Conan
Doyle en els videojocs també serveix a Capel per fer
una anàlisi de l’evolució
dels videojocs en els últims 30 anys. I de tot allò
que s’amaga al darrere
d’aquesta indústria. “Sóc
molt de posar el dit a l’ull;
no em conformo amb tot i
en el sector dels videojocs
hi ha molta falsedat”, destaca. En el volum també hi
explica moltes anècdotes i
dades sobre l’època en què
es va crear cada joc. ■

finalment els 12 milions. La
xarxa s’embutxacava la diferència de tipus impositius entre el producte que adquiria, gasoil agrícola i de
calefacció B i C –bonificat
fiscalment–, i el que venia a
gasolineres i transportistes, el qual havia transformat suposadament en A,
gravat amb més impostos.
Segons ha afirmat el director adjunt de vigilància
duanera, Antonio Delgado,
la xarxa hauria comercialitzat més de 20 milions de
litres de combustible adulterat. En el marc d’aquestes actuacions s’han detingut 98 persones. ■

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 27 de maig de 2014 s’ha resolt el següent:
1r. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats i l’atorgament de llicències urbanístiques d’edificació de nova planta, d’ampliació i d’enderroc, en l’àmbit discontinu dels elements i conjunts que inclou el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló,
identificat gràficament en el plànol de situació i en els 69 plànols corresponents a cadascun
dels àmbits, que figuren com a annexos a la present resolució, d’acord amb allò que estableix l’article 73 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat posteriorment per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.
2n. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari El Punt
Avui.
3r. Disposar que el termini de suspensió serà com a màxim d’un any comptat des de la data
de publicació al BOBP.
4t. Disposar que els plànols que detallen l’àmbit discontinu de suspensió, que són públics,
restin a disposició dels ciutadans durant el termini de la suspensió, a les oficines de l’Àrea
d’Atenció al Ciutadà i a la pàgina web d’aquest Ajuntament.
5è. Notificar aquest acord a totes les persones interessades que haguessin presentat sol·licituds de llicències urbanístiques d’edificació de nova planta, d’ampliació i d’enderroc, de
forma prèvia a l’adopció del present acord, de conformitat amb el que disposa l’article 104.1
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
RECURSOS:
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat des del
dia següent al de la darrera publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant del jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats
des de l’endemà de la darrera publicació.
El recurs potestatiu de reposició s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia
següent al de la recepció de la notificació de l’acte exprés.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un
cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que s’hagi
resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis
mesos comptats des del dia següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que
es consideri procedent.
L’alcalde, Jesús Arévalo i Bravo
Davant meu, la secretària actal.,
Montserrat Bartol i Mir
Cervelló, 28 de maig de 2014

Ahir es va celebrar a Terrassa la trobada anual MEETING EMCCAT
Grup 2014 i IV TORNEIG PITCH&PUTT, que va ser un punt de trobada dels nostres magatzems associats i els seus clients, amb la celebració d’un torneig Pitch and
Putt, amb entrega de premis per
als guanyadors, i, per finalitzar la
jornada, un sopar de cloenda, on
hi va haver un sorteig.
Volem agrair la vostra presència
a tots els magatzems, clients,
proveïdors i amics.
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