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Una Boga amb molta solera!
Fa poc temps en una entrevista em varen preguntar en què em fixava 
alhora de realitzar un reportatge fotogràfic d’un establiment 
emblemàc. Val a dir que la resposta no és senzilla ja que intervenen emblemàc. Val a dir que la resposta no és senzilla ja que intervenen 
diferents aspectes : arquitectura, mobiliari, producte, però per 
damunt de tot parlaria de sensacions, les sensacions que 
l’establiment et transmet el primer cop que hi entres i el seu poder 
evocador cap a un temps pretèrit.

La Drogueria Rovira és un clar exemple d’aquest pus d’establiments La Drogueria Rovira és un clar exemple d’aquest pus d’establiments 
centenaris que han sabut vèncer el pas del temps preservant la seva 
identat, sens dubte un mèrit compart de les diferents generacions 
de la familia Rovira com reivindica orgullós Ramon Segarra Rovira, 
besnét del fundador i actual propietari.

I com sol passar normalment, podem dir que darrera d’una gran I com sol passar normalment, podem dir que darrera d’una gran 
boga hi ha sempre un gran boguer. Aquest també és el cas  del 
Ramon i dels seu col.laboradors -tots amb la seva bata d’adroguer- 
que com a bons professionals aporten tot el seu saber alhora 
d’assessorar el client sobre qualsevol dubte o problema. I és que com 
deia abans a la Drogueria Rovira un té la sensació que el temps s’ha 
parat per uns instants tot contemplant els taulells de fusta originals, 
els pots ancs d’adroguer de les estanteries i fins i tot el pet museu els pots ancs d’adroguer de les estanteries i fins i tot el pet museu 
amb una recopilació de productes de tota la vida que tots recordem 
com ara el netol, el norit, el omo per citar-ne alguns.

És per tot això que puc dir que estem davant d’una de les bogues 
amb més solera de Barcelona. Que per molts anys sigui així. 

                                 Esteve Vilarrúbies
                   Fons d’Imatges del Comerç de Catalunya
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Notícies L’actualitat dels Establiments Emblemàtics

PIMEComerç se suma a les demandes de l’Associació d’Establiments     
Emblemàcs de Barcelona alhora de reivindicar la definició de “comerç    
històric” dins la nova Llei de Comerç
Des de PIMEComerç consideren que també cal protegir el comerç històric, Des de PIMEComerç consideren que també cal protegir el comerç històric, 
considerant-lo com a part del patrimoni cultural immaterial de Catalunya, 
assegurant-ne la connuïtat de l’acvitat i la configuració d’aquests       
establiments amb l’aplicació de les normes de patrimoni cultural,         
administraves, urbanísques i d’altra mena que siguin necessàries per a 
garanr-la. 

A peció de l’Associació d’Establiments Emblemàcs de Barcelona, A peció de l’Associació d’Establiments Emblemàcs de Barcelona,        
PIMEComerç ha presentat una esmena a la Llei de Comerç on es demana que 
en l’arcle 4 de la Llei referit a les definicions dels diferents conceptes que en 
aquesta s’hi inclouen, s’afegeixi també la de “comerç històric” entès com 
aquell establiment comercial que hagi desenvolupat la seva acvitat comercial 
i/o artesanal més de cent anys en un mateix indret, dedicada a la producció, 
venda de productes artesanals o tradicionals o a acvitats singulars amb risc 
de desaparèixer. de desaparèixer. 
En definiva, aquells que formin part de la identat i fesomia de l’indret on 
estan situats, per ser un element significau de les formes de vida ciutadana 
d’aquell entorn urbà..

 

Drogueria Rovira: 100 anys d'història, un llibre imprescindible per entendre 
l’evolució del món de la Drogueria.

La iniciava d'editar un llibre sobre la història de 100 anys de drogueria és La iniciava d'editar un llibre sobre la història de 100 anys de drogueria és 
única dins d'aquest sector. El llibre Drogueria Rovira: 100 anys d'història 
recull d'una manera amena i molt gràfica la història de la família Rovira al   
capdavant de la drogueria així com l'evolució de les marques i productes més 
emblemàcs del sector. El llibre conté un ampli conjunt de fotografies i dades 
sobre els diferents pus de packaging, cartells i anuncis de les marques més 
reconegudes del sector, moltes de les quals romanen a la memòria col·lecva 
de diversesde diverses  generacions.

 Postals 
Barcelona
Postals dels Emblemàtics
           www.rutadelsemblematics.cat
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  Aquesta boga és tot un referent a la 
ciutat amb 117 anys. Parli’m dels seus 
inicis.
El 1910 el meu besavi, Jaume Rovira i Creixell, El 1910 el meu besavi, Jaume Rovira i Creixell,    
treballava com a apotecari a Sant Celoni i va voler 
donar un gir a la seva vida, traslladant-se a     
Barcelona per obrir  a la Republica Argenna 59 la 
"Drogueria Aceites y jabones". El 1934 la 
drogueria es trasllada al carrer Padua i després al drogueria es trasllada al carrer Padua i després al 
carrer  Saragossa 127. Desconeixia que, amb 
aquest fet, estava posant els fonaments del que 
seria el negoci i la vida de la famíla durant quatre 
generacions. Ell va ser l’emprenedor, que va 
deixar el camp i el poble per trobar a la ciutat una 
millor qualitat de vida per a ell i la seva família.

     I el negoci connuaria amb el seu avi oi     I el negoci connuaria amb el seu avi oi?
Efecvament, el meu avi, Ramon Rovira i Auleda, 
va prendre les regnes del negoci anys més tard i 
fou qui va decidir situar l’any 1940 la drogueria a 
l’actual emplaçament al carrer Madrazo, 127 
(abans Molins de Rei, 3) , en una època en què 
aquesta zona de Barcelona estava poc 
urbanitzada i era considerada un lloc d’esueig. urbanitzada i era considerada un lloc d’esueig. 
També va ser qui va dotar la boga d’un ampli 
assorment de novetats i productes a granel i de 
marques reconegudes.

“ La Drogueria Rovira és avui un referent del comerç al barri i a la ciutat de 
Barcelona i un nom de reconegut presgi dins el seu sector a nivell 

nacional i internacional.”

Ramon Segarra i Rovira
Propietari de la Drogueria Rovira
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el Reportatge



  I després van arribar els  seus pares
Sí, els meus pares, Montserrat Rovira i Vendrell i 
Francisco Segarra i Folguera, van professionalitzar la 
drogueria apostant per la qualitat i per la 
diferenciació dins el seu sector. Es van introduir nous diferenciació dins el seu sector. Es van introduir nous 
productes de neteja i de drogueria. Aquests convivien 
encara amb els productes de la peta química que es 
venien a granel com olis (d’ametlles dolces, de    
bacallà, de pota de bou), amoníac, càmfora, acetona 
cera d’abelles, iode, anilines i tot pus d’acids, entre 
molts d’altres. Durant aquells anys, es va consolidar 
també el reparment i enviament de comandes a també el reparment i enviament de comandes a 
tota Espanya.
  El seu pare va ser l’ànima de la drogueria durant 
molts anys. Què en destacaria?
Qualitat, diferenciació, assessorament i servei al 
client van ser els leitmov que van marcar  la     
trajectòria professional del meu pare durant els més 
de quaranta anys que va ser al capdavant del negoci. 
Aquests són valors que em va transmetre i que inten-
to aplicar també avui en dia.
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  I vostè, a quin any s’incorpora a la boga?
Va ser a l’any 1982, un cop acabada la mili. amb mi 
s’incorporava la quarta generació al negoci familiar.
 Quina ha estat la seva aportació al negoci?
A nivell estèc vaig decidir renovar la imatge         A nivell estèc vaig decidir renovar la imatge         
corporava de la boga .Es va dissenyar un nou    
logop de forma ovalada i es va canviar el color   
corporau de la marca i de les bates dels empleats, 
que van passar de blau grisós a l’actual color grana, 
més càlid i elegant. Un altre dels canvis que van tenir 
lloc va ser afegir al nom de la boga, que fins llavors 
deia “ Drogueria Rovira. Drogueria i cereria”, una deia “ Drogueria Rovira. Drogueria i cereria”, una 
nova especialització, la raspalleria, amb el nom    
complert quedava com a Drogueria Rovira.           
Drogueria, raspalleria i cereria”.
 Però de raspalls ja en venien abans oi?
De raspalls sempre n’havien venut a la boga, però a 
mitjans dels anys noranta ens hi vam especialitzar 
del tot. Podem toboar raspalls per a tot: per a         
barrets, per al teclat de l’ordinador, per a              
dentadures possses, per a bigos ... inclús venem 
un raspall per a calbs!”.
                                                          Connua a la pàgina 10
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L’arsta barceloní Joan Bueno dibuixa la Drogueria Rovira.  
En aquesta ocasió el dibuixant Joan Bueno posa el seu talent a disposició  de la Drogueria Rovira amb una sèrie de dibuixos de gran format realitzats amb nta xina i una canya que fa la funció de pinzell. Veure’l  dibuixar als 
seus 84 anys és  un espectacle que no deixa indiferent a ningú com ho demostra la multud de passavolants que s’aturen a contemplar com l’arsta desplega tot el seu talent sobre el paper en ple carrer.
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L’arsta barceloní Joan Bueno dibuixa la Drogueria Rovira.  
En aquesta ocasió el dibuixant Joan Bueno posa el seu talent a disposició  de la Drogueria Rovira amb una sèrie de dibuixos de gran format realitzats amb nta xina i una canya que fa la funció de pinzell. Veure’l  dibuixar als 
seus 84 anys és  un espectacle que no deixa indiferent a ningú com ho demostra la multud de passavolants que s’aturen a contemplar com l’arsta desplega tot el seu talent sobre el paper en ple carrer.

© Ramon Rovira



deia “ Drogueria Rovira. Drogueria i cereria”, una 
nova especialització, la raspalleria, amb el nom    
complert quedava com a Drogueria Rovira.           
Drogueria, raspalleria i cereria”.
 Però de raspalls ja en venien abans oi?
De raspalls sempre n’havien venut a la boga, però a 
mitjans dels anys noranta ens hi vam especialitzar 
del tot. Podem toboar raspalls per a tot: per a         
barrets, per al teclat de l’ordinador, per a              
dentadures possses, per a bigos ... inclús venem 
un raspall per a calbs!”.
                                                          Connua a la pàgina 10

 

Ramon Segarra Rovira davant el seu espai dedicat a la drogueria d’abans.

Podeu veure l’entrevista complerta a  
www.rutadelsemblemacs.cat

 

 Amb vostè al capdavant la Drogueria arriba al segle XXl . 
La meva tasca aquests úlms anys ha estat principalment la de La meva tasca aquests úlms anys ha estat principalment la de  
consolidar l’especialització, l’assessorament personalitzat, al servei 
del client, la introducció de noves marques amb la visita a     
importants fires internacionals i la creació d’una línia de productes 
exclusius de marca pròpia. També s’ha evolucionat fins a gesonar 
en l’actualitat la boga com una empresa. L’any 1991 la Drogueria 
Rovira va esdevenir membre de la American Chamber of Commerce 
i i ha estat disngida amb diferents disncions com la Medalla 
d‘Honor de la ciutat de Barcelona o la disnció Arrelat a la ciutat, 
que otorga l’Ajuntament de Barcelona.’
  Parli‘m d’aquest pet “museu” que té a la boga.
La drogueria sempre ha estat una boga molt lligada a la vida   
quodiana de la gent. Les olors, els colors, el mobiliari, els envasos 
i els productes emblemàcs evoquen en tots nosaltres records   
relacionats amb aquelles tasques del dia a dia a les llars. Al nostre 
establiment conservem molts  d’aquests productes i els tenim   
exposats de cara al públic per tal que el client en pugui gaudir.   
És el nostre pet homenatge a l’evolució del sector de la drogueria 
a través dels anys, productes i marques que ja formen part de la a través dels anys, productes i marques que ja formen part de la  
memòria col.lecva i senmental del nostre país.Drogueria,     
raspalleria i cereria”

el reportatge
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El portal incorpora nocies d’actualitat relacionades amb els establiments emblemàcs així 
com links d’interès com ara al Pla específic per a la protecció i suport dels establiments  
emblemàcs de Barcelona promogut per l’Ajuntament o bé el link a l’Associació 
d’Establiments Emblemàcs.

Clicant sobre la xinxeta, accedim a una 
fitxa amb tota la informació relava a 
l’establiment com ara el nivell de      
catalogació, una breu ressenya històrica o 
quins són els elements d’interès      
arquitectònic tant exteriors com interiors. 
També permet realizar una visita virtual 
per l’interior del local i gaudir d’imatges i per l’interior del local i gaudir d’imatges i 
vídeos.

Em plau anunciar-vos la nova actualització del portal www.rutadelsemblemacs.cat   
orientada a potenciar el paper d’aquest web com a guia en línea dels Establiments       
Emblemàcs  de Barcelona.
Una de les principals novetats és el nou disseny, amb la presència d’un gran plànol de     
Barcelona amb tots els establiments presents en el Catàleg de protecció arquitectònic,    
històric i paisatgísc dels establiments emblemàcs de la ciutat de Barcelona.
El plànol l’acompanya un menú a la seva esquerra amb els noms dels diferents locals El plànol l’acompanya un menú a la seva esquerra amb els noms dels diferents locals      
ordenats alfabècament.



Amb el suport de:

                             
www.rutadelsemblematics.cat      

... la guia dels establiments emblemàtics de Barcelona

  


