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El barri i la vida

És un clixé allò de què “no sabem el que tenim fins
que ho perdem”, però de vegades és la pura realitat.
Ho hem vist en molts aspectes durant aquests mesos
estranys de confinament, i fins i tot hem enyorat coses
i situacions que normalment detestem: el soroll dels
vianants, les aglomeracions, el rebombori dels infants
jugant al carrer... Els carrers buits i un escenari trist i
apocalíptic amb persianes baixades ens ha fet adonar
de com d’importants són les botigues de barri i la gent
que hi ha darrere els taulells, de les barres i de les
parades. El comerç de proximitat, a banda de generar
riquesa local i afavorir l’economia circular, exerceix
una funció socialitzadora essencial. El “bon dia, què
posarem avui?” és, per a algunes persones, l’única
via de contacte humà que tenen durant tot el dia. I el
mercat, la botiga de sempre o el bar de sota de casa
són més que simples establiments, són un punt de
trobada i una font de vida per als barris, per als carrers.
Protegir el comerç de proximitat, per tant, és una de les
tasques més importants i urgents de la nova normalitat
i és responsabilitat de les institucions, sí, però també
del veïnat. Un gest tan simple com escollir el mercat
de barri o la petita botiga especialitzada que tenim
a sota de casa per fer la compra, enlloc d’optar per
les grans superfícies, pot contribuir a què una família
sencera mantingui la seva única font d’ingressos i, en
darrera instància, pot contribuir a què els barris tornin
a ser el que mai no haurien de deixar de ser: xarxes
de persones que ajuden a altres persones, espais on
la quotidianitat esdevé excepcional.
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Històries
del Paral·lel
Petit Moulin Rouge
i Moulin Rouge
(1908-1939)

Durant un temps el Moulin Rouge
va ser la seu de la Unión Patriótica
Española de Primo de Rivera
L’actor Rafael Tubau interpretava
comèdies amb uns títols estrafolaris
i considerades obres immorals
Ja el 1899, a la cantonada dels carrers Vila i Vilà amb
Roser, hi existia el cafè conegut com La Fraternidad Republicana, que va ser reformat i condicionat per acollir
espectacles musicals i de varietats i fou batejat amb el
nom de La Pajarera Catalana. Aquests són els primers
vestigis del que amb el pas del temps esdevindria el popular music-hall conegut com El Molino, que ha subsistit
fins l’actualitat amb diverses reformes.
Ocupant el local de La Pajarera Catalana (1899-1905)
el van succeir el Gran Salón del Siglo XX (1905-1908) i
posteriorment la nova empresa que el va gestionar i li va
posar el nom de Petit Moulin Rouge (desembre 1908-juliol
1910) i després Petit Palais (juliol 1910-desembre 1910).
A partir del 17 de desembre de 1910 el local va ser
sotmès a una gran reforma i recuperava el nom de Petit
Moulin Rouge, tot iniciant una llarga etapa. La reforma del
local la va fer l’arquitecte Josep Manuel Raspall que li va
donar a l’escenari i a la sala de butaques l’aspecte que

1930. Foto nocturna del Moulin Rouge durant la República

perdudaria fins als anys 90. Cap al 1913 el nom del local
va ser escurçat a simplement Moulin Rouge.
L’exitosa època amb el nom de Moulin Rouge
En la història del Moulin Rouge hi destaca molt especialment el curt període de temps, iniciat el 1926 en què
el local va deixar de presentar espectacles per convertir-se en la seu del partit Unión Patriótica Española, que
encapçalava el dictador del moment, el general Miguel
Primo de Rivera.
El mes de juny de 1929 la façana va ser reformada donant-li un contorn de la silueta d’un molí amb unes aspes
que, salvant les distàncies, evocaven la imatge exterior
dels moulins del Montmartre parisenc. Aquesta reforma
de la façana va ser obra de l’arquitecte Josep Alemany i
Juvé per encàrrec de l’empresari Antoni Astell. La nova
façana va ser superposada a l’antiga, deixant al mig una
petita cambra d’aire entre les dues façanes.

BRASA NATURAL - CUINA A LA VISTA
des de 1989
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Carns gallegues i Peix,
Xai, Garrí de Burgos, Cloïsses,
Pop a la gallega, Calamarcets, etc...
Extensa bodega

MARGARIT, 24 (Poble-sec) Tel. 93 329 70 74

Durant els anys de la II República, el Moulin Rouge
va continuar sota la mateixa direcció i va afegir-se a la
moda del vodevil que imperava als locals del Paral·lel.
Astell va contractar l’actor Rafael Tubau que interpretava
diàriament breus comèdies de suggerents títols com ara
A la vejez viruelas, Los huevos de don Froilán, Mi hija no
sé quién es, La tengo debajo y encima, La tengo arriba,
El mejor remedio es... i algunes titulades en català com
L’esbergínia de’n Saldoni, Tots en un llit o Si la mama
ve que vingui. Va ser habitual durant tot aquest període
veure el Moulin Rouge a les pàgines de la premsa rebent
multes i sancions per irregularitats en la seva gestió i en
els espectacles que oferia, sovint considerats immorals.
La Guerra Civil comporta canvis
Amb l’esclat de la Guerra Civil el local va escapolir-se
de la col·lectivització perquè va tancar fins el 1938. Un cop
reobert, el seu director Jaume Cunillera el va convertir en
una sala de festes amb tauletes envoltant una petita pista
de ball. El 1939 amb la ciutat ja en poder de les tropes
franquistes el local va haver de fer front a la depuració
dels noms estrangers i en aquest cas a la clara alusió

comunista que suposava l’adjectiu rouge. És per això
que va ser convertit en El Molino iniciant aleshores una
llarga i fructífera etapa amb aquest nom. BARCELOFÍLIA

1909. Multa imposada pel governador civil al Petit Moulin
Rouge per infraccions en l’enllumenat

1920. Vista del local ja amb el nom de Moulin Rouge.
Després, el 1929, la façana va ser reformada

Portada d’un llibret d’acudits de Rafael Tubau

Escola Infantil
APOLO 10
Llar d’Infants
L’escola infantil del Paral·lel!!!

RISTORANTE DI RAFAELLE
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ABIERTO TODOS LOS DÍAS
de 13,30 a 24 horas
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El comerç de Sant Antoni es manté estable
El veïnat de la zona ha donat suport al comerç de proximitat i la majoria
d’establiments d’alimentació i restauració sobreviuen al sotrac de la Covid-19

Foto: Cedida

Malgrat les circumstàncies adverses que ha patit el sector bones xifres de vendes i bastant sostingudes. El servei graarran de la pandèmia, el comerç de Sant Antoni resisteix i tuït a domicili per a majors de 65 anys ha funcionat molt
ho fa gràcies al veïnat, que ha optat, durant el confinament bé, de fet ens van desbordar de tantes demandes”. Ara, la
i després d’aquest, per comprar al barri, a les botigues de situació al mercat es manté estable: “L’eufòria de vendes
sempre. Des de l’associació Sant Antoni Comerç, format per que vam tenir durant el confinament s’ha normalitzat, però
diversos col·lectius de la zona, afirmen que d’establiments no ens podem queixar. Les parades que es van veure més
que hagin tancat a causa de la Covid-19 només en tenen afectades han estat les que tenien degustació i els tres
constància d’un, “però n’hi
bars, que es van tancar.
ha que han obert i no saben
Ara estan oberts amb les
si aguantaran molt”. Enric
mesures de distanciament
Bernaus, president de l’asque pertoquen”, afegeix.
sociació i propietari d’una
Joan Mestre, president
botiga al carrer Manso i una
dels Encants de Sant Antoparada als Encants de Sant
ni, també es mostra optiAntoni, diu que el suport del
mista amb la resposta dels
veïnat ha estat fonamental:
clients, tot i que afirma que
“La primera setmana que
estan començant a mig gas
vam obrir, amb cita prèvia,
i amb un horari reduït: “La
ja vam veure que la respostrobada amb la clientela
ta dels veïns era molt bona.
ha estat molt entranyable,
La gent s’ha conscienciat
però ara estem contents i
de què el comerç de barri
alerta perquè tot això no ha
Una
de
les
moltes
botigues
del
barri
de
Sant
Antoni
és important, les botigues
acabat. Ens preocupava la
donen molta vida i molts
situació dels comerciants
veïns són clients de tota la vida i han donat la talla”. perquè, per a molts, la parada és l’única font d’ingressos,
Bernaus explica que hi havia por entre els comerciants, però sabem que, si ens deixen, remuntarem”, afirma.
ja que la majoria de negocis de proximitat són familiars i
No tot són bones notícies; a la zona hi ha alguns
era molt perillós estar dos mesos tancats, però no hi ha establiments de restauració que, amb les limitacions que
hagut cap baixa i es mostren cautelosos, però satisfets. pateixen pel que fa a aforament, encara no han obert i
d’altres que encara estan en ERTOS. A més, el Dominical
El Mercat de Sant Antoni i els Encants
del Llibre de Sant Antoni no ha pogut obrir fins a finals
Una sensació similar és la que exposa Miquel Humedes, de juny, amb moltes limitacions, i els paradistes estan
gerent del Mercat de Sant Antoni: “Pel que fa a la part preocupats per la seva supervivència després de més
d’alimentació cal dir que, durant la pandèmia, hem tingut de tres mesos tancats. ANNA PRUNA

ROSTISSERIA

Menjars preparats a qualsevol
hora i pollastres a l’ast

MENÚ a 8,50 E
C/ Blai, 51 (Poble-sec)
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Faci les seves comandes
al TEL. 93 443 80 83
Horari: de dimarts a diumenge
de 12 a 17 h.
Dilluns tancat
(excepte festius i vigílies)

Una novel·la que et farà viatjar
al Paral·lel dels anys vint
La història d’una dona rebel
que va sorgir des del no-res per conquistar
els escenaris de la Barcelona dels anys vint

a la
venda a
llibreries
Una dona rebel. Un destí incert. I un somni impossible:
conquistar els escenaris de Barcelona.
RosaDelsVentsEditorial
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L’entrevista
Xavi Barroso

‘‘El llibre mostra les
llums i les ombres del
món de l’espectacle en
el Paral·lel dels anys 10’’
El 28 de maig va sortir a les llibreries ‘L’avinguda
de les il·lusions’ (Rosa dels Vents), la primera novel·la de Xavi Barroso (Granollers, 1984).
Aquesta, ens diu, és la primera entrevista presencial que fa per promoure-la, després que la
campanya de promoció que havia de fer a l’abril
es veies truncada pel virus. Ens trobem a una
terrassa del Paral·lel, molt a prop d’on viu des de
fa 10 anys i molt a prop de l’escenari que relata a
la seva novel·la. Però aquell, fa més de cent anys,
era un Paral·lel molt diferent, amb més vida, més
reivindicació i més il·lusions.
En primer lloc, parla’ns una mica de tu i de la teva
trajectòria professional.
Vaig estudiar comunicació audiovisual i durant molt de
temps vaig ser guionista de televisió. Després vaig deixar la
tele i vaig passar a dedicar-me al màrqueting digital a Random House, on ara he publicat la novel·la. Mentre l’escrivia
ho vaig deixar tot per centrar-me en el llibre i ara soc freelance de continguts i he acabat la meva segona novel·la.
Com neix la teva vocació per la literatura?
Sempre m’ha interessat molt l’escriptura, des de petit
escrivia obres de teatre i les muntàvem amb els col·legues.
Com a guionista he fet ficció, humor... i he treballat molt en
la part de diàlegs, però sempre havia volgut escriure novel·
la, una història més passional. Crec que era el pas natural.
Fes-nos cinc cèntims de la trama de la novel·la...
És la història de dues germanes que arriben a Barcelona
8 PARAL.LEL OH!

Foto: Pablo Biosca

(Escriptor i autor de
‘L’avinguda de les il·lusions)

Xavi Barroso, al Paral·lel, sota la mirada de Raquel Meller

el 1909 per servir a casa d’una senyora burgesa. La
Francisca, la protagonista, és una persona molt rebel i
somia en ser actriu, però no fa res per aconseguir-ho.
Aleshores els passa una cosa molt forta a totes dues que
li fa adonar-se que l’única manera que té de sortir d’allà
és convertir-se en actriu i treure a la seva germana del
lloc on treballen. El llibre mostra les llums i les ombres
del món de l’espectacle en aquella època.
Què et va motivar a escriure sobre aquesta temàtica?
Els meus avis van venir de Cadis i es van establir al Paral·
lel, amb la meva mare i les meves tietes, i recordo que el
meu avi m’explicava històries de la seva època relacionades amb l’avinguda. Sempre he estat vinculat amb la
zona, però l’origen de la novel·la té a veure sobretot amb
una exposició sobre el Paral·lel que es va fer al CCCB fa
uns anys. Reivindicava el passat històric de l’avinguda,
anant més enllà de la transició o l’època del destape que
estem més acostumats a sentir. També tractava sobre
l’explosió cultural que va haver-hi al Paral·lel a tots els
nivells. I em va permetre conèixer dues figures que em
van enamorar: la Raquel Meller i l’Elena Jordi.
La protagonista del llibre s’emmiralla en aquests
personatges reals de l’època?
Completament. Les parts més importants de la vida de la
Francisca corresponen a fites que van aconseguir tant la

Raquel com l’Elena. Com, per exemple, construir un teatre,
muntar una companyia pròpia i ser directores i empresàries.
La figura de la cupletista Raquel Meller és prou coneguda al Paral·lel, però qui va ser Elena Jordi?
Montserrat Casals (nom real), era una dona que vivia a
Berga i estava casada. A principis del segle XX ho deixa tot
per venir a viure a Barcelona. Amb la seva germana van
muntar un estanc al carrer Rauric, pel qual hi passaven
moltes personalitats del Paral·lel. Així és com comença a
introduir-se en el món de l’espectacle. Ella volia ser actriu
i ho aconsegueix, el seu gènere predilecte és el vodevil. Va
tenint èxit i, com a deixeble de Margarida Xirgu, segueix
el seu model: acaba creant la seva pròpia companyia de
teatre, que va estar molts anys al Teatre Espanyol com a
companyia resident. A més, va ser una de les primeres
directores de cinema d’Espanya i la primera a construir
un teatre amb el seu capital.
‘L’avinguda de les Il·lusions’ abasteix des del 1909 fins
al 1919. Com era el Paral·lel d’aquells anys?
Des de l’última dècada del segle XIX fins als anys 30,
l’avinguda viu una època d’esplendor. És un espai de
teatres de barraca, de circ... que abans estaven al Passeig
de Gràcia. La Primera Guerra Mundial fa que vinguin molts
estrangers exiliats, polítics, desertors, que venen a parar
al Paral·lel perquè hi ha aquesta convergència d’oci, de
cabarets, de cafès, però també de prostitució i sales de
joc. A partir d’aquest moment la zona s’activa moltíssim,
al nivell del Montmartre parisenc. També arribaven molts
vaixells de soldats, que venien de la guerra i paraven al
port per passar-hi unes hores o dies abans de marxar al
front. Aquells anys, en definitiva, van ser una explosió.
Una explosió de teatre, de música, de joc, de droga, de
prostitució... Hi havia vida les 24 hores del dia.
També és un moment de reivindicació del món obrer.
Un tema recurrent a la teva novel·la.
Sí. El Paral·lel era el lloc d’oci i esbarjo obrer, perquè els
teatres burgesos estaven a La Rambla i al Passeig de Gràcia.
Les idees obreres i sindicalistes es coïen als cafès de per
aquí i fins i tot els teatres es feien servir per fer mítings.
En aquells anys va néixer la CNT i hi havia el lerrouxisme,
que feien servir el Paral·lel com a lloc de difusió d’idees.
Com has treballat la recerca històrica per construir
el relat del teu llibre?
Bàsicament ha estat a través de llibres, publicacions i
diaris de l’època. Comanegra va publicar un llibre d’un cronista de l’època, Rossend Llurba, que és molt interessant
perquè recull articles que parlen del dia a dia als carrers

Edició en català (Rosa dels Vents) i castellà (Grijalbo)

i és molt colorista, es fixa en molts detalls quotidians.
També he treballat molt amb les biografies que hi ha a la
secció sobre el Paral·lel de la Biblioteca Francesc Boix.
I m’he servit d’hemeroteques com la de La Vanguardia i
Solidaritat Obrera, a més de l’arxiu anarquista.
Com a persona que ha treballat en màrqueting, quina
importància creus que té una bona campanya a l’hora
de promoure una obra literària?
Hi ha dos factors importants: la visibilitat que se’t dona
a nivell de premsa i de campanya, que és vital perquè
cada setmana es publiquen molts llibres (bons i dolents). I,
sobretot, el boca-orella, que pot arribar a funcionar millor
que la campanya de màrqueting més elaborada.
Per últim, ens has dit que has acabat la teva segona
novel·la. Ens pots avançar alguna cosa?
No et puc dir el tema perquè seria espòiler, però és un spin
off; hi ha un personatge molt petit en la primera novel·la que
és el protagonista de la segona i, a través d’ell, avancem en
el temps i entrem en un altre món de la ciutat i en un altre
punt de vista sobre el qual m’ha enriquit molt escriure. El que
sí que et puc dir és que apareix el Paral·lel i apareix el Poblesec, a més de Sant Andreu i el Barri Gòtic. ANNA PRUNA
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consells de seguretat

al domicili

No obriu la porta a persones desconegudes.
Demaneu sempre la identiﬁcació al personal de
l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el
servei, trucant a la companyia. Desconﬁeu del
número de telèfon que us faciliti el possible
instal·lador.
Recolliu diàriament la correspondència per evitar
que persones alienes utilitzin les vostres dades
personals.
Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al
carrer a l’hora d’anar a dormir i quan us absenteu
encara que sigui per un breu període de temps.
Tanqueu bé la porta d’entrada de l’ediﬁci i
comproveu que cap desconegut aproﬁta per
entrar-hi.
Comproveu que la porta del garatge queda
tancada a l’entrada i la sortida i que cap estrany
aproﬁti per entrar-hi.
No deixeu les claus en cap amagatall extern al
domicili.
Si perdeu les claus, canvieu els panys.
Si viviu en cases aïllades, podeu instal·lar
temporitzadors automàtics d’encesa dels llums
interiors o exteriors del domicili.
Si guardeu a casa objectes de valor, cal que
instal·leu mesures de protecció efectives d’acord
amb les vostres necessitats.
En cas de robatori, per facilitar la identiﬁcació de
les vostres pertinences és convenient que
guardeu la seva documentació i tingueu un
inventari d’objectes amb el número de sèrie, la
marca i el model.
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mesures de seguretat
accessos

Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.
Instal·leu persianes en totes les ﬁnestres i balcons. Hi ha forrellats interiors autoblocants
que permeten evitar l'obertura des de l'exterior.
Si fan obres a l’exterior del vostre ediﬁci, assegureu-vos que no es pot entrar al vostre
pis per les bastides o les escales.

alarma
S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions de l’instal·lador i en un lloc de difícil
accés.
Comproveu que l’empresa instal·ladora compleix tots els requisits legals.
Cal que estigui connectada a una central receptora d’alarmes. Aquesta s’encarregarà de
veriﬁcar els senyals rebuts i, si s’escau, avisarà la policia.
Recordeu que els sistemes d’alarma s'han de revisar de forma periòdica.
Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa: contribueix a incrementar
la seguretat.

panys i portes
Protegiu-vos per mitjà de portes blindades i reixes a les ﬁnestres.
És recomanable instal·lar un pany que disposi almenys de tres punts d'ancoratge al
bastiment de la porta (superior, inferior i lateral).
Procureu instal·lar panys d'alta seguretat. Al mercat hi trobareu diferents sistemes.
Seguiu les recomanacions de professionals amb establiments oberts al públic.

quan marxeu de vacances

Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
Comproveu que portes i ﬁnestres quedin ben tancades i connecteu l’alarma.
Aviseu persones de conﬁança de la vostra absència. Demaneu a algú que us
reculli la correspondència i faci un cop d'ull de tant en tant a l'habitatge.
Sigueu discrets a l’hora de comentar l'absència, eviteu donar detalls a les xarxes
socials o comentar-ho amb gent desconeguda.
No tanqueu del tot les ﬁnestres i no deixeu senyals visibles que facin pensar que
sou fora de casa.
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més segurs a casa

La foto retro

Actuació del cantautor Joan Manuel Serrat, 31 de juliol
de 1965 / Foto: A. Capella. AFB

Miguel Bosé a la barra de la Terraza Martini de
Barcelona, 1978 / Foto: A. Capella. AFB

HORARIO
MES DE JULIO

Miércoles y jueves de 14 a 24 h
viernes, sábado y domingo
de 14 a 3 h madrugada
SERVICIO A DOMICILIO
+39 3498879715
(solo WhatsApp)

SIGUENOS EN:

visita la
nova web

C/. França Xica, 15 (a 15 m. del INSTITUT DEL TEATRE) • Tel. 93 017 43 47

www.zonasec.cat
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L’Espai tecnològic
La tecnologia 5G i la fi del món
Poques tecnologies han creat tanta controvèrsia com el 5G. Fa mesos que hi ha
una campanya sobre el dany que pot ocasionar. Al Regne Unit, i altres llocs, han
arribat a cremar antenes 5G basant-se en
una teoria conspiradora, sense cap base
científica, de què propagaven la Covid-19.
Tot això recorda les èpoques en què es
cremaven bruixes i a la inquisició. Però
què hi ha de cert en tot això?
En primer lloc cal explicar que les ones
electromagnètiques són per tot arreu. La
llum del sol, les emissores de ràdio FM
o els raigs X ho són. La diferència entre elles és la seva
freqüència (nombre de vegades per segon, mesurat en
Hertz, que la ona es repeteix) i això és el que determina
com la percebem: visible o invisible (l’ull només percep un
petit rang de freqüències) i quins efectes ocasiona. En el
cas del 5G s’usa el rang que denominem ràdio freqüències
no ionitzants (per tant innòcues).
Les radiofreqüències fa més d’un segle que s’usen:

des del 1897 quan Marconi va emetre per
primer cop un missatge de ràdio, passant
per la posterior TV en UHF i ara la TDT, 4G o
GPS. La nova tecnologia 5G usarà gran part
de les freqüències que usava fins ara la TDT.
És per això que ens demanen de resintonitzar els nostres televisors ja que s’estan desplaçant els canals per fer espai per al 5G.
Per tant, el dany que pugui fer el 5G a
l‘ésser humà és el mateix que pugui fer
la TDT o el 4G i, fins ara, no s’ha pogut
demostrar que en faci cap. En canvi, els
beneficis són molts. Si bé al mòbil no els
notarem, ja que l’increment de velocitat i volum de dades
en un telèfon serà inapreciable, sí que veurem com, a 5
anys vista, van desapareixent els cables (de coure i de fibra
òptica) que hi ha actualment als edificis. El 5G substituirà al
Wifi proporcionant una velocitat i volum de dades superior,
i també veurem com cada cop més electrodomèstics i serveis es connecten a Internet per fer-ne un ús més eficient.
VÍCTOR CARBONELL (victor.carbonell@gmail.com)

SE ABRE EL TELÓN, todos los jueves de 12h a 13h en RKB
106.9FM y por internet: www.radiokanalbarcelona.com
El espacio de radio SE ABRE EL TELÓN està dirigido y presentado por
LINO RUÍZ. Un programa especializado en la crítica de teatro y musical.
Regalamos entradas de teatro y conciertos musicales.
Edita: Creacions Gràfiques Mestres • Dip. Legal: B-7596/2012 • Tirada: 5.000 exemplars
Carrer Tamarit, 134, 2n, 2a • 08015 Barcelona • Telèfons: 699 73 97 79 / 93 451 12 92
E-mail: zonasec@hotmail.com • www.zonasec.cat • Direcció: Enric Mestres
Redacció: Anna Pruna, Ernest Millet, David García Mateu, Barbara Kiessling, Enric Mestres
Col·laboradors: Toni Oller, Enric H. March, Víctor Carbonell, Paco Pàmies, Roberto i Raúl Román
Fotografia: Redacció • Maquetació: Enric Mestres
PUBLICITAT: Víctor Bernabéu: Tel. 607 54 08 34 • bernabeu3@gmail.com
i per a Hosteleria: Francisco Rojo: Tel. 616 25 63 43 (de 17 a 24h)
PARAL·LEL OH! No es fa responsable de les opinions publicades en aquesta revista.
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50 anys del Telefèric de
Montjuïc
El Telefèric de Montjuïc es va inaugurar oficialment
el 22 de juny de 1970 com un equipament important
inclòs en els plans de millora de l’entorn del castell de
la muntanya, coincidint amb la cessió del Castell de
Montjuïc a la ciutat.
Per connectar la ciutat amb la muntanya es van plantejar diverses opcions, com ara perllongar el funicular
de l’avinguda de Miramar fins al castell, però finalment
es va decidir la construcció d’un sistema de telefèric
tipus telecabina, més econòmic. Els Jocs Olímpics de
Barcelona’92 van revitalitzar la muntanya i el Telefèric
es va mantenir com un mitjà de transport amb molta
acceptació, especialment entre els turistes i els visitants,
ja que era un mitjà idoni per veure tota la ciutat.
Després de la temporada d’estiu del 2004, el Telefèric
va tancar les portes per ser remodelat amb l’objectiu
de modernitzar l’equipament, millorar-ne la imatge i els
sistemes de seguretat, fer-lo accessible, reduir l’impacte
ambiental i racionalitzar-ne l’explotació. El nou Telefèric
va obrir les portes l’any 2007. REDACCIÓ

Perfumeria
Cosmètica
P. BRUGUERA

Fem liquidació de
tot el nostre stock
per jubilació

Blai, 63 • Tel. i Fax: 93 441 26 53 • 08004 Barcelona
pbruguera@pbruguera.e.telefonica.net

MANZAN S
RESTAURANTE PERUANO
Cocina tradicional

RÚ
PE
l
en e

MENÚS
de mediodía, de noche
y de fin de semana
De martes a sábado:

EL Abierto de 10 a 17 y de 20 a 23,30h
AL·L

PAR

Cocina de 13 a 16 y de 20 a 22,45h
Ceviche

Machu Picchu

Pisco Sour Sabores

Comte Borrell, 6 (junto al PARAL·LEL)
Tels. 93 382 60 45 - 653 212 855

DERMOCOSMÉTICA
INFANTIL
CUIDADO CAPILAR
SPD
(Servicio Personalizado
Dosificación)

OBERT
12 HORES
Dilluns a Divendres 8.30-20.30
Dissabtes 9.00-14.00

Elkano, 70 (esquina Radas) - 08004 Barcelona
Tels. 93 441 60 91 / 650 48 31 57
farmaciaelkano70@gmail.com

Si us voleu anunciar:
Tel. 607 54 08 34
bernabeu3@gmail.com
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La ruta del...
Impuls al consum més
proper de la ciutat

El comerç i la restauració són una de les activitats econòmiques més importants de la ciutat, i suposen el 21%
del total de l’economia. En concret, Barcelona disposa
de 61.000 comerços, dels quals 9.300 són establiments
de restauració i 43 són mercats municipals.
El comerç més proper és, doncs, un element clau
i representatiu de la ciutat, que afavoreix la cohesió
social i la convivència del veïnat. La campanya “Compra
a prop. Som comerç. Fem Barcelona” és una crida a la
responsabilitat de la ciutadania per contribuir a preservar
el comerç de proximitat.
Reactivar el comerç i la restauració després de la
Covid-19
Des de l’inici de l’estat d’alarma, el consistori va treballar en el Pla de reactivació del comerç i la restauració
per pal·liar els efectes que la crisi podia tenir en un sector
molt important i que fa avançar la ciutat. El pla comprèn
més de quaranta mesures específiques per protegir, fomentar i reactivar el comerç de proximitat. Amb l’objectiu
d’aportar liquiditat i de mantenir vius el màxim nombre
de negocis, s’han establert les mesures següents:
• Eliminació de la taxa de terrasses durant el confinament i reducció del 75% fins a finals d’any.
• Ajuts per incentivar la rebaixa de lloguers comercials.
• Subvencions de 300 euros als autònoms.
• Ajornament dels lloguers per a comerços situats en
14 PARAL.LEL OH!

Foto: Ajt. BCN

La campanya “Compra a prop. Som comerç. Fem Barcelona” neix per fomentar el comerç de proximitat i la restauració a la ciutat i corresponsabilitza les
barcelonines i els barcelonins perquè
utilitzin la seva força de consum per
contrarestar les conseqüències de la
Covid-19 en el sector

Part d’un cartell publicitari de la campanya

locals de propietat municipal.
• Més facilitats per al comerç al carrer.
• Assessorament per a serveis financers, sobretot per
als crèdits ICO. Activació d’un servei nou.
• Agilitació en el pagament de les subvencions, sobretot
les que s’adrecen a les associacions.
També s’han establert mesures per garantir la seguretat dels establiments comercials:
• Informació i equips de protecció individual.
• Participació en el projecte Barcelona Safe City. Safe Visit.
La davallada de visitants ha tingut un efecte notable
al centre de la ciutat, i s’ha optat per adaptar la promoció
a la nova realitat, pensant en el client local:
• Més il·luminació per Nadal al centre de Barcelona i
els eixos comercials.
• Incidència especial al comerç del centre per dinamitzar
l’espai públic.
Finalment, es preveu potenciar la innovació, la professionalització i el treball conjunt dels comerços i associacions, amb mesures per ajudar a la digitalització
dels comerços amb subvencions directes, suport tècnic a
càrrec de Barcelona Activa o cursos en línia. AJT. BCN

La Matalasseria
MATALASSERIA TRADICIONAL CATALANA
Roser, 6 • 08004 BCN • 93 442 66 73 • lamatalasseriabcn@gmail.com
Comandes a
domicili a partir
de 20 euros

931 923 814
671 302 001

Vins • Licors • Caves • Cerveses Artesanes
Ronda Sant Pau, 77, local 1 - Barcelona
E-mail: cellerderonda@gmail.com
Facebook: celler de Ronda Barcelona
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AUDIÒFONS
DIGITALS

12

´50

/mes

AUDIÒFONS
D I G I TA L S

12

´50

/mes

C/ Manso, 17 · Barcelona · Tel. 934 243 937 · Davant de l’ambulatori de Manso
Vàlid
perde
audiòfons
Nevara.
El preu és
per audiòfon.
Finançament
finsaudiòfon.
a 60€, Finançament fins a 60€,
Oferta vàlida de l’1 de Febrer
al 31
Març delBernafon
2020. Vàlid
per audiòfons
Bernafon
Nevara.
El preu és per
subjecte
Money, segons
segons els
els seus
seus termes
termes ii condicions.
condicions.Només
NomésaaOpticalia
OpticaliaFlorit.
Florit.
subjecteaal’aprovació
l’aprovació de
de l’empresa
l’empresa Pepper
Pepper Money,
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