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R. RÍOS/AGÈNCIES
❘ MADRID ❘ La Guia Michelin con-
tinua confiant en la qualitat i el
bon fer d’El Fogony de Sort, que
manté un any més, i ja són set,
la seua estrella, l’única que que-
da a les comarques lleidatanes.

Així ho va anunciar ahir la pres-
tigiosa guia gastronòmica en una
gala celebrada aMadrid per pre-
sentar la seua edició d’Espanya
i Portugal 2013 i que també va
servir per avançar els possibles
candidats a aconseguir una es-

trella el 2014, entre els quals hi
ha el restaurantTàpies de la Seu
d’Urgell. “Estem encantats. És
un gran èxit tenint en compte
que és un restaurant familiar en
què només treballem tres perso-
nes”, va assegurar Zaraida Co-

tonat, xef d’El Fogony de Sort,
després de conèixer que mante-
nien l’estrella Michelin. La no-
va edició de la guia ja compta
amb set restaurant espanyols de
tres estrelles, després que ahir a
la nit el Quique Dacosta, del xef

Lleida segueix amb estrella
Michelin manté el reconeixement per al restaurant El Fogony de Sort, únic de Ponent amb aquest
distintiu, i nomina el Tàpies de la Seu per al 2014 || Dos locals obtenen la tercera estrella i ja són 7
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Entitats. Campanya d’Arrels a la plaça de
Sant Joan per fer visibles els ‘sense sostre’.
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Art. Exposició al MNAC amb cinc peces de
Lleida, 4 de la seua col·lecció i una del Morera.
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Zaraida Cotonat
XEF D’EL FOGONY DE SORT

«La clau està
en la qualitat»
❚“Ja són set anys amb l’estre-
lla i estem molt contents de
poder mantindre-la. És un
èxit molt gran en temps de
crisi. Crec que la clau d’acon-
seguir aquesta distinció està
en la qualitat dels produc-
tes que oferim. Ens ha do-
nat molt reconeixement
entre col·legues de pro-
fessió i clients, encara que
alguns dels que vénen no
saben que tenim l’estre-
lla. No aspirem a una se-
gona perquè només
som tres persones i és
tècnicament impossi-
ble.”

dels mateix nom a Dénia, i
l’Azurmendi d’Eneko Atxa a
Larrabetzu (Biscaia), ascendis-
sin a l’olimp. Se sumen així a
Juan MariArzak (Arzak, Sant
Sebastià), Martín Berasategui
a seua casa mare de Lasarte
(Guipúscoa), Carme Ruscalleda
(Sant Pau a Sant Pol deMar), Pe-
dro Subijana (Akelarre, Sant Se-
bastià) i Joan Roca (Celler de
Can Roca, a Girona). La guia,
que no ha retirat cap estrella per
pèrdua de qualitat malgrat l’any
de crisi, encara que sí les ha tret
a vuit restaurants espanyols que
en tenien una i a uns altres dos
portuguesos de la mateixa cate-
goria per tancament o canvi del
concepte de negoci, ha adjudi-
cat dos noves estrelles i ja són
17 d’aquesta categoria. Es trac-
ta del xef català Paco Pérez en
la seua barcelonina Enoteca (que
s’afegeixen a les dos que manté
el seu Miramar de Llançà) i de
Raúl Balam a Moments, també
a Barcelona i on comparteix ba-
tuta gastronòmica amb Carme
Ruscalleda, que ja en sumava
cinc entre Espanya iTòquio.Ma-
drid es manté com la ciutat es-
panyola ambmés locals amb dos
estrelles, però continua sense re-
cuperar la posició que tenia fa
25 anys, quan Zalacaín n’osten-
tava tres.

Aconsegueixen la seua prime-
ra estrella, entre altres, Les Mag-
nòlies d’Arbúcies, els barcelo-
nins Dos Palillos, Nectari i Koy
Shunka i Lluerna, de Santa Co-
loma de Gramenet.

Quartasessiódel
‘popup’gastronòmic
del’Albagés

■ El Celler Clos Pons de l’Al-
bagès allargarà una sessió del
seu pop up gastronòmic amb
el restaurant Kabuki de Ma-
drid, l’únic asiàtic amb una
estrella Michelin d’Espanya.
L’èxit de la demanda, que ja
ha cobert 210 places, ha ani-
mat els organitzadors a ofe-
rir una nova sessió el dissab-
te 1 de desembre al migdia,
a més de les tres que tenia
previst oferir els dies 30 de
novembre (sopar), 1 de de-
sembre (sopar) i 2 de desem-
bre (dinar).

El menú consistirà en set
plats que fusionen el men-
jar japonès i el mediterrani,
acompanyats de vins del ce-
ller Clos Pons i postres.

LES28NOVETATSDELAGUIAMICHELIN2013

EN GUANYEN UNA

ENOTECA Barcelona ✩✩
MOMENTS Barcelona ✩✩
LES MAGNÒLIES Arbúcies ✩
DOS PALILLOS Barcelona ✩
KOY SHUNKA Barcelona ✩
LUERNA Santa Coloma de Gramanet ✩
NECTARI Barcelona ✩

ELS BRANCS Roses ✩

EN PERDEN UNA

EVO L’Hospitalet de Llobregat

CATALUNYA

EN GUANYEN UNA

AZURMENDI Larrabetzu (Biscaia) ✩✩✩
QUIQUE DACOSTA Dénia ✩✩✩
MINA Bilbao ✩

ARS NATURA Conca ✩
ALEJANDRO G. URRUTIA Gijón ✩
EL PUERTO Gijón ✩

CULLER DE PAU O Grove (Pontevedra) ✩

ABAMA KABUKI Guía de Isora (Tenerife) ✩

JOSÉ CARLOS GARCÍAMàlaga ✩

CHIRÓN Valdemoro (Madrid) ✩
RICARD CAMARENA València ✩

LA PRENSA Saragossa ✩

EN PERDEN UNA

TRISTÁN Portals Nous (Mallorca)

ALEJANDRO Roquetas de Mar (Almeria)

SANTO BYMARTÍN BERASATEGUI Sevilla

LOS AVELLANOS Torrelavega (Cantàbria)

ARROP València

CA’SENTO València

TORRIJOS València

Cuiners guardonats amb estrelles Michelin, ahir a la nit, mostren la guia aMadrid.
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