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A L’Hospitalet es fabrica l’única
cervesa artesana de l’Estat
Llúpols i Llevats elabora el producte sols amb ordi, llevat i la planta del llúpol
La tradició tan arrelada de beure cervesa artesana a Alemanya la va conèixer Àlex Padró
quan va visitar aquell país als
18 anys i això el va portar a
somniar que un dia elaboraria
la seva pròpia cervesa artesana. Ara és el propietari de l’única empresa d’elaboració de
cervesa casolana de Catalunya i
Espanya, Llúpols i Llevats, SL
(LLiLL), que està ubicada a L’H, al
passatge de Milans, 50.
Fins arribar a complir el seu
somni, Àlex Padró Ruiz, un noi del
Poble Sec, com en Serrat, ha hagut
de guanyar-s’ho. Així, primer va estudiar la carrera d’enginyer tècnic
agrícola en l’especialitat d’indústries alimentàries.
Els seus estudis li van permetre
conèixer Steve Huxley, un cerveser
de Liverpol que ha fet les millors
cerveses d’alta fermentació (Ale) i
que li va ensenyar a fer cervesa artesana. Amb l’Steve i uns amics van
crear l’associació Humulus Lupulus
(associació per la cultura de la cervesa) i amb una maquinària cervesera casolana van elaborar cervesa
durant uns deu anys. El setembre
de 2004 Padró va decidir fundar el
seu propi negoci i el va inaugurar el
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GABRIEL CAZADO

Àlex Padró
‘serveix’ la
cervesa a
pressió que
ell fabrica a
L’Hospitalet

26 de novembre de 2005. L’empresa hospitalenca s’encarrega de
tot el procés de fabricació, des de
la producció fins a l’envasat passant
per la maceració i fermentació.
La seva cervesa es diu Glops, està feta de forma artesanal, sense pasteuritzar, filtrar ni afegir-hi additius i
en fa de tres especialitats: torrada, de
color una mica fosc, estil Munic; ne-

gra, amb gustos que recorden el cafè
i la regalèssia, i fumada, que és l’única cervesa elaborada amb malt fumat de color groguenc.
La producció prevista de moment
és de 30.000 litres. “Ara m’estic introduint a l’àrea metropolitana, a cerveseries, bars musicals i botigues especialitzades i de mica en mica penso que podré anar augmentant la

producció”, diu Padró. L’empresari
està molt segur del seu negoci. “Les
persones a qui agrada la cervesa tenen la possibilitat de tastar un sabor
excel·lent i un buquet diferent, tot
plegat per dos euros l’ampolla”, diu i
afegeix “també venc a particulars i
botiguers que vinguin directament a
la fàbrica o per telèfon al 93 260 11
50 i al 680 325 709”. # M. SOLÉ

/

17

Recuperar
la llera del
Llobregat
i fer-la
accessible
L’Agència Catalana de l’Aigua

M
vol recuperar la llera del riu LloE
bregat en tot el seu recorregut,
D
inclòs el seu pas per L’HospitaI

let. Tècnics de l’Agència van explicar davant el Consell MuniciA
pal de la Sostenibilitat el seu
M
projecte de dignificar la llera
B
del Llobregat i recuperar la seI
va flora i fauna, un projecte
E
que encara es troba en fase
N
d’elaboració. Aquests objectius
T
coincideixen amb els de l’Agenda 21 local de millorar l’estat dels 900 metres de riu que
passen per L’Hospitalet.
Per la seva banda, l’Àrea de Medi
Ambient de l’Ajuntament estudia la
possibilitat de regenerar la vegetació de la ribera del riu i connectar-lo
amb camins a peu i en bicicleta amb
el barri de Bellvitge.
Segons el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Alfonso Salmerón, amb la realització d’aquests
projectes L’H deixaria de donar l’esquena al riu Llobregat, tal com ha
vingut passant des de la industrialització de la ciutat. Amb tot, el regidor ha advertit que el projecte de
connexió es troba encara en fase
embrionària. # R.

