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O B I TUAR IS

Més gran que McDonald’s
FRED DELUCA (1947–2015)

E
PEDRO MADUEÑO / ARCHIVO

Humanitzar les ciutats
ALBERT SERRATOSA PALET (19272015)
Enginyer de camins, canals i ports

P

er a tota una generació
d’enginyers de camins Al
bert Serratosa és, en pri
mera instància, aquell professor
d’Urbanisme que impartia les se
ves classes magistrals a la Torre
Girona, amb en Jordi Prat i dos
professors ajudants (Pere Macias
i Joan Miró), i era capaç d’enco
manarnos la seva passió per l’ur
banisme, és a dir: per la reflexió i
la planificació del territori i les
ciutats, com un repte inigualable.
Tots recordem el seu somriure
sincer, el seu optimisme innat, la
seva obsessió per les coses ben fe
tes i el seu lema preferit: “Planifi
car, planificar, planificar”.
Però l’Albert no era només un
professor, era un autèntic mestre.
Ens va ensenyar a pensar sense lí
mits, a ser més autoexigents i a
buscar la innovació permanent.
Li agradava explicar que ser urba
nista significa “ser capaç d’adap
tarse al territori, no pas fer que el
territori s’adapti a la teva forma
d’entendre l’urbanisme”. Els seus
projectes, com ara el Pla General
Metropolità, i les seves idees, com
ara l’impuls d’una estructura en
xarxa ortogonal (similar a la de
l’Eixample) per vertebrar el siste
ma de transport europeu, conti
nuaran sent vigents i de gran utili
tat durant molt de temps. El seu
esperit emprenedor es va materi
alitzar, entre moltes altres inicia
tives, en la creació de l’Institut
d’Estudis Territorials (IET) i
l’Institut de Tecnologia de la
Construcció (ITEC), instruments
fonamentals d’anàlisi, previsió de
futur i innovació per al país. I a
principis dels anys vuitanta, coin

cidint amb els 125 anys del Pla de
l’Eixample, va recuperar per Bar
celona i per l’urbanisme el nom
d’Ildefons Cerdà, i va portar la se
va exposició itinerant a més de
200 ciutats d’arreu del món.
El 1984, juntament amb altres
enginyers de camins com Pere
Duran Farell i Albert Vilalta, va
fundar l’Institut Cerdà. Una enti
tat que ha tractat de mantenirse
sempre fidel a l’esperit d’innova
ció i progrés d’aquell home extra
ordinari del nostre segle XIX. És a
dir, en paraules del mateix Ilde
fons Cerdà: “El blanc de totes les

Els seus projectes,
entre els quals el Pla
General Metropolità,
continuaran sent
vigents molt de temps
meves aspiracions va ser produir
alguna cosa que, en el terreny
pràctic de l’aplicació, pogués ser
útil a la humanitat”.
Estigues segur, Albert, que el
teu llegat és ben sòlid i que els teus
exalumnes i les generacions de jo
ves urbanistes, quan parlem de
planificar et continuarem tenint
com a referent, i els nostres pen
saments i les nostres mans segui
ran les teves petjades. Gràcies pel
teu testimoniatge professional i
humà.
CARLES CABRERA
Enginyer de camins,
director general de l’Institut Cerdà
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l 1965, un jove estudi
ant de Bridgeport,
Connecticut, va obrir
una botiga d’entrepans
per pagarse la carrera universi
tària. La inversió inicial va ser de
1.000 dòlars i va acabar sent un
desastre per a Fred DeLuca, que
novadesistirivaacabaraixecant
Subway, la franquícia de restau
rants de menjar ràpid més estesa
a tot el món, capaç de desbancar
les hamburgueses de McDo
nald’s.L’emprenedorvamorirel
14 de setembre als 67 anys. En fe
ia dos que patia leucèmia.
Des del 1974, el conglomerat
dels entrepans va optar per l’ex
pansió a través de franquícies
per esquivar els límits de les ca
denes de restauració clàssiques.
“Quanaconsegueixesuna marca
potent i tracció, és relativament
senzill expandirse”, va explicar
DeLuca en una entrevista amb
Bloombergel2013.“Laprincipal
limitació quan creixes ràpid és la
localització”.
El secret de l’èxit de la cadena
va ser presentarse com una al
ternativa saludable a la resta de
les seves competidores, malgrat
que els seus enormes submarins
–el nom amb què es coneixen els
seus entrepans de 30 centíme
tres– de carn i formatge poden
portar el doble de calories que el
tradicional Big Mac.
A l’actualitat hi ha més de
44.000 franquícies de Subway
distribuïdes per 110 països i la
companyia vol arribar a les
50.000 el 2017. La cadena de po
llastre fregit KFC, amb 18.000, i
McDonald’s, amb 36.000, van
quedar relegades a un segon pla
gràcies a les agressives estratègi
esdemàrquetingdel’imperidels
entrepans i a uns costos de posa
da en marxa significativament
mésbaixosqueelsseuscompeti
dors. “Estan per davant de la res
ta en el posicionament sobre la
salut i el seu model ha estat molt
agressiu”, comentava el 2010
David Henkes, analista de mer
cats. En aquell moment, Subway
ja havia depassat McDonald’s i
continuava amb una ràpida ex
pansió internacional que va co
mençar a Bahrain el 1984.
La controvèrsia per les seves
estratègies va provocar algun
mal de cap a DeLuca. Jared Fo

Empresari i fundador de Subway
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gle, The Subway Guy, un home
que va perdre 111 quilos gràcies a
una estricta dieta de menjars de
la cadena i va ser un dels seus es
tendards publicitaris, va ser acu
sat i condemnat per tenir relaci
ons amb menors i posseir porno
grafia infantil l’agost passat.En
les investigacions que van obrir
el Govern dels Estats Units i al
gunes agències reguladores, es
va descobrir que molts dels con
cessionaris eren parelles joves i
immigrants que posaven tots els
seus estalvis per obrir el seu res
taurant sense entendre la lletra
petita del contracte.
Moltes denúncies es van re
soltes i d’altres van acabar en
sanció, però DeLuca va defensar
sempre el seu model: “Em sento
genial veient que a molta gent li
haanatmoltbé,peròhihariscos.
La gent pot perdre diners. Em
molesta que sigui així, però tam
poc no em treu el son. Això és
Amèrica”.
Nascut a Brooklyn el 1947, fill
d’un treballador fabril d’origen
italià, Frederick DeLuca va créi

xer al Bronx. Acabat de sortir de
l’institut, i amb la voluntat d’es
tudiar Medicina, va treballar en
una ferreteria durant l’estiu.
Amb 17 anys, va veure que no li
seria de gaire ajuda i va pensar
que podria demanar ajuda a Pe
ter Buck, un enginyer nuclear
amic de la família que es va con
vertir en el cofundador de Sub
way. El seu primer restaurant,
anomenat Pete’s Submarines en
honor al seu company d’aventu
ra, no va aconseguir el seu objec
tiu de pagarse la carrera. Però
va persistir en el seu afany i va
trobar la fórmula màgica en les
franquícies.
El 1971 es va graduar en Psico
logia i va abandonar la carrera de
Medicina en veure que la seva
cadena anava realment bé. Entre
el 1978 i el 1987 va passar de pos
seir 100 botigues a tenirne
1.000, i el negoci el va convertir
en un dels homes més rics del
planeta, amb una fortuna de
3.500 milions de dòlars, segons
la revista Forbes.
GUILLE ÁLVAREZ

