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LLUC SOTELO
El farmacèutic Lluc
Sotelo és el titular de la
Farmàcia Olímpic, que
està situada a l'avinguda
Alfons XIII, número 127,
cantonada amb el carrer
Ponent, al barri del Gorg.
Destaca per romandre
oberta els 365 dies de
l'any, amb un horari ininterromput des de les 9 del
matí fins a les 9 de la nit,
on el seu equip, format per
12 treballadors, ofereix tot
tipus de solucions farmacèutiques, i de manera
totalment personalitzada,
als diferents casos dels
seus clients. Inaugurada
l'any 2016, la farmàcia va
adoptar el nom d'Olímpic a
l'estar ubicada just davant
del Palau Olímpic, després
d'una votació popular amb
els clients de la zona.
—Nom complet?
—Lluc Sotelo i Prats.
—Edat?
—39 anys.
—Estat civil?
—Casat.
—Signe del zodíac?
—Sagitari.
—Lloc de naixement?
—Barcelona.
—Alçada?
—Sempre dic que medeixo 1,80 metres però
crec que és 1,79.
—Pes?
—Entre 75 i 79 quilos,
depenent de l'època de
l'any.
—Un record de la infantesa?
—Les anades amb bicicleta amb el meu pare i el
meu germà per Almoster,
al Baix Camp.
—Una virtut?
—La perseverança.
—Un defecte?
—La impaciència.
—És supersticiós?
—No.
—Un lema?
—Lluita per tot allò que
vols.
—Hi ha alguna cosa que
no toleri?

—La intolerància.
—Creu en Déu?
—No ho tinc clar.
—Creu que hi ha vida
després de la mort?
—Tant de bo...
—Un mitjà de comunicació?
—La televisió.
—Un periodista?
—Lluís Canut.
—Cotxe o transport
públic?
—Quan no puc anar caminant, utilitzo el cotxe.
—Un animal?
—La girafa.
—Esport favorit?
—El futbol.
—Un equip de futbol?
—El Barça.
—I un de bàsquet?
—La Penya, el Barça i
els Lakers.
—Cine o teatre?
—Depèn de l'època de
la meva vida... Ara cine...
—Un actor?
—Robin Williams.
—Una actriu?
—Meryl Streep.
—Una pel·lícula?
—Love Actually, Django
desencadenado i Cadena
perpetua.
—Menjar preferit?
—Tot tipus de pasta.
—Una beguda?
—La Coca-Cola.
—Un país?
—Itàlia.
—Una ciutat?
—Londres.
—Quins continents ha
visitat?
—Europa, Àsia i Amèrica.
—Un lloc del món on no
hi aniria mai?
—Al Pol Nord.
—Una flor?
—La rosa.
—Tipus de música?
—Qualsevol.
—Músic, grup o cantant
favorit?
—Queen.
—Una estació de
l'any?
—L'estiu.

—Un programa de televisió?
—L'APM.
—I un de ràdio?
—Tu diràs, de RAC1.
—Un invent?
—El rentaplats.
—Un hobby?
—Dos: viatjar i veure els
partits del Barça amb una
cervesa i amics.
—Un personatge històric?
—David Hume.
—Un llibre?
—La buena suerte ,
d'Álex Rovira.
—Un color?
—El taronja.
—És fumador?
—No.
—Quin és el millor record de la seva vida?
—El 15 de juny del
2009, el dia que vaig

conèixer la meva dona.
—I el pitjor?
—La pèrdua d'éssers
estimats.
—Un desig personal?
—Fer feliç als altres.
—Un somni?
—Fins fa quatre anys,
tenir la meva pròpia farmàcia... Ara diria que tenir
temps per viatjar.
—Què és el que més li
agrada de Badalona?
—L'Olímpic.
—I el que menys?
—Encara no la conec
prou.
—¿Quines tres coses
s'enduria a una illa deserta?
—¿La meva dona i els
meus tres fills són coses?
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