l’independent

SOCIETAT

16 de març de 2012

de Gràcia

Anna Buj

reportatge

El Centre Català d’Història proposa una ruta dedicada al món esotèric a la Vila

Descobrint els espiritistes de plaça del Sol
CEDIDA

una història més enllà del nostre costat més apol.lini. Aquesta ruta recent creada ha generat
tanta expectació que els organitzadors ja estan treballant en
el segon itinerari sobre aquesta
temàtica al barri del Born, explica Eva Sans, cap de Recerca
del Centre Català d’Història.
Segons l’Eva, aquesta curiositat és donada gràcies a que “a
la gent li agrada conèixer què
ha passat al seu entorn més
immediat, i l’interès es dispara si alguna cosa excepcional

El Centre Català d’Història ha inaugurat
recentment La Gràcia
paranormal, la primera
ruta històrica dedicada
al món esotèric. Una
proposta inèdita conduïda per una parapsicòloga professional,
Isabel Roig. Aquest
itinerari compta amb
llocs tan emblemàtics
com la Plaça del Sol o el
carrer Laforja i permetrà conèixer com va ser
que es va crear a Gràcia
el moviment espiritista que va revolucionar
Europa.

Els amants dels fenòmens paranormals estan de sort. Mític
Gestió Cultural ha col.laborat
amb el Cercle Català d’Història per crear la que serà una ruta clau en el desenvolupament
de la història de Gràcia perquè
són del parer de que una de les
millors maneres de fer arribar
la informació i el coneixement
històric o cultural d’un país
són aquest tipus d’itineraris. A
través d’una passejada de dues
hores pels carrers de la Vila es
podrà ser partícip d’una unió
tan difícil com interessant, la
del món real amb l’esotèric.
Els organitzadors de la ruta intentaran relatar allò que la ciència sempre ha rebutjat per la
seva irracionalitat mitjançant
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Gràcia va ser un dels
punts esotèrics més
importants d’Europa
de l’onada espiritista

ALGUNS

DELS VISITANTS DE LA RUTA PER LA

dades extretes de les principals
hemeroteques catalanes. Es voldran descobrir, doncs, uns certs
indrets on hi van passar coses paranormals i documentades de les
quals la història guarda testimoni
i que la gent del barri més gran
encara de ben segur podria recordar. Les vivències dels espiritistes
de la plaça del Sol, les suposades visites del passat que rebia el
carrer de Laforja, els secrets de
la Casa del Dimoni o els miste-
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ris del carrer de Francisco Giner
són, entre altres, els punts on els
participants es trobaran amb els
fenòmens poltergeist o amb els
perills d’apropar-se massa al diable i als fantasmes que, segons
els organitzadors, encara deambulen pel barri. Tal com afirma
el Centre Català d’Història, Gràcia va ser un dels punts esotèrics
més importants d’Europa durant
l’onada espiritista i és per això
que no s’ha d’oblidar que existeix

ha esdevingut prop del lloc on
vivim”. I per això hi són, diu,
“per apropar la història al carrer
i fer que la gent la gaudeixi”.
Els itineraris, que van començar el passat dia 18 de febrer,
es faran de manera quinzenal,
cada dissabte a les 11 del matí, aquest dissabte 17 de març
entre ells. És tracta d’un itinerari pensat per a un públic
més adult, tot i que els infants
també poden gaudir-ne, així
com les persones de mobilitat
reduïda. Tota la informació sobre els preus i les properes sortides estan exposades a la web
del Centre Català d’Història
[www.cch.cat].

breus
Homenatge de
la Sedeta a Justo
Domínguez
L’Associació d’Amics i Amigues
de La Sedeta celebraran el proper 24 de març una festa on es
combinen les activitats lúdiques
i familiars amb el debat i la
memòria al voltant de la fàbrica. Pel matí tindrà lloc al pati
de l’IES i l’escola un torneig de
bàsquet, tallers de reciclatge per
a infants i un concert de música.
A la tarda, es farà un homenatge al sindicalista i veí del barri
Justo Domínguez i es projectarà el documental La Sedeta, un
fil a la memòria, per debatre al
voltant del paper de les dones a
la fàbrica, amb persones vinculades a les polítiques de dones i
treballadores i familiars.

Nou itinerari
històric pel
barri de la Salut
El Taller d’Història de Gràcia
proposa a partir de dissabte 24
de març un nou itinerari històric, ‘passejant pel barri de la Salut’. El recorregut –d’unes tres
hores de durada- permet conèixer la història de diferents edificis emblemàtics d’aquesta barri
residencials, com ara el santuari
de Sant Josep de la Muntanya,
Can Muntaner de dalt, Cal Xipreret o el santuari de la Mare de
Déu de la Salut. La sortida és a
la cantonada de la Travessera de
Dalt amb Sant Josep de la Muntanya, davant de la masia de Can
Tusquets. Cal fer reserva prèvia.
[itineraristallerhistoriagracia@
gmail.com]

