Neix la ruta 'Índia a Barcelona'
El nou itinerari vol donar a conèixer aquesta cultura més enllà dels tòpics
ARA Barcelona | Actualitzada el 28/10/2014 11:22

A Barcelona, hi viuen 5.100 persones d'origen indi. Per tal de conèixer més a fons els nostres veïns, s'ha iniciat la ruta "Índia a Barcelona" organitzada
conjuntament
per
Casa
Àsia
(http://www.casaasia.cat/?
&__utma=1.1238228048.1414066098.1414066098.1414066098.1&__utmb=1.1.10.1414066098&__utmc=1&__utmx=
&__utmz=1.1414066098.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28not%20provided%29&__utmv=&__utmk=175396898)
i
l'empresa CultRuta (http://www.cultruta.com/) que recorre diferents establiments i punts de la ciutat molt habituals per a aquest col·lectiu.
A través d'una guia, la Deepti Golani, economista i educadora d'origen indi, es recorren fins a set punts de referència. Es comença per visitar la Boiga Bombai en
la qual hi ha la vestimenta típica, es passa per botigues d'alimentació, dolços, una agència de viatges i es posa el punt i final al temple Sikh de Ciutat Vella.
En total, la ruta inclou set parades i en cadascuna s'aprofita per explicar dades, anècdotes i casos particulars, així com també per desmentir els tòpics més
habituals: "No tots ballem Bollywood, no tots som pobres, i no a tots ens agrada el curri", explica la Deepti amb un toc d'humor. "Amb aquesta ruta explico la
realitat del meu país tot donant una visió positiva", afirma.
Aquesta és la primera d'un conjunt de rutes que pretenen donar a conèixer cultures diferents de la nostra que estan presents a Barcelona, però a les quals no ens
acostem per desconeixença. "L'objectiu és mostrar la realitat de la immigració estrangera", afirma l'Imma Llort de la Casa Àsia.
La ruta té una durada de dues hores i s'ha programat diversos dissabtes d'octubre i novembre a les 11.00 h i a les 17.00 h, en català i en castellà. Val 14 euros i hi
ha una audioguia per seguir millor les explicacions.
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