Sortida

Desxifrant la Barcelona maçònica
Les petjades de la societat secreta a la ciutat
Presentació

La novel.la de l’escriptor Dan Brown, El símbol perdut, és un
trepidant mosaic de successos vinculats amb els símbols arcans
de la Maçoneria, la societat secreta més famosa del món, i amb
Washington, la capital del EE.UU., com a escenari d’excepció.
És possible realitzar per Barcelona una ruta urbana en clau
maçònica? La resposta és un sí rotund.
Aquest itinerari ho demostra. La Maçoneria fa més de tres segles
que deixa la seva petjada de misteri a la fisonomia urbana de
Barcelona. I ho ha fet amb el seu caràcter enigmàtic que
sempre ha acompanyat aquesta fraternitat, llegant un nodrit i
desconegut mosaic de símbols per tota la ciutat. Aquesta ruta,
una aproximació històrica i cultural a la francmaçoneria des dels
orígens medievals fins als nostres dies, és una invitació única per
descobrir els veritables secrets maçònics de Barcelona. Si,
secrets. O no en té la Catedral de Barcelona? o el Parc de la
Ciutadella? o el Museu de Ciències Naturals? o el Convent de
Sant Agustí?
La ruta no només és una oportunitat única de descobrir
l’empremta de la fraternitat a la ciutat, sinó també per descobrir
la història d’una de les coordenades gastronòmiques amb més
tradició després de més de 175 anys d’història. O no és un luxe
desencriptar els símbols maçònics dels Porxos d’en Xifré i al
Restaurant 7 Portes?... D’això i molt més és del que gaudirem a
la ruta, una aproximació a racons únics de la ciutat, sorprenents i
curiosos per aquells que volen d’acostar-se a un dels rostres més
fascinants i desconeguts de Barcelona.

Professor

David Revelles Soriano
Periodista, escriptor i professor de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB.

Accessibilitat

Aquesta sortida està oberta a qualsevol persona que vulgui. No
són necessaris coneixements previs.

Informació pràctica
Lloc de trobada
Porta principal de la Catedral de
Barcelona
Pla de la Seu, s/n - 08002 Barcelona

Data i hora de trobada
Dissabte, 1 de juny de 2019
11:00h
Preu
30 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Serveis inclosos

Acompanyament del Professor David Revelles.
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