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Paraula de...
CARLES FONT
Gran mestre de la
Gran Lògia Provincial de Catalunya

Teniu a les mans el primer
número de Llaç de Valors, que
esperem es consolidi com a
mitjà de comunicació de la
Gran Lògia Provincial de Catalunya. Amb el full que teniu
a les mans iniciem un camí en
el transcurs del qual Llaç de
Valors anirà creixent i adaptant la seva forma en funció
de les necessitats informatives
i les col·laboracions. Volem
que sigui obert a maçons i
profans interessats en la nostra ordre. Tots sereu ben rebuts. Us esperem.

AGENDA
6 FEBRER. Gran Assemblea
de la Gran Lògia Provincial
de Catalunya.
9 FEBRER. 19.00 hores.
Conferència Los distintos
esoterismos, a càrrec d’Augusto Alegret, a la Biblioteca Arus. Passeig de Sant
Joan, 26.
2 MARÇ. 19.30 hores. Presentació del llibre Martín
Fierro, gran obra del maçó
argentí José Hernández.
Gran Via, 617.
Els interessats a col·laborar amb
Llaç de Valors, contactar a

llasdevalors@yahoo.com

LA GRAN LÒGIA ESTRENA DESFIBRIL·LADOR
La seu de la Gran Lògia
Provincial de Catalunya
disposa des de fa unes
setmanes d’un desfibril·lador per atendre casos d’emergència que es
puguin produir.
Per tal que l’aparell
pugui ser utilitzat de forma pública, s’ha instal·lat
a l’exterior de la entrada
de la seu, de manera que
sigui sempre accessible.
Per aquest motiu, el
desfibril·lador forma part
de la xarxa de Barcelona,
dins del programa europeu
de ciutats cardiosegures.
Per tal que els membres de les nostres lògies
es familiaritzin amb el seu
us per poder atendre a
persones que pateixin una

crisi cardíaca, s’estan organitzant cursos dels que
la secretaria d’aquesta
Gran Lògia anirà anunciant puntualment.
El gran mestre provin-

cial, Carles Font, anima a
tots els germans a que hi
participin per conèixer
com funciona, doncs una
ràpida i eficaç acció es pot
salvar una vida.

NOVETATS EN EL CÒMIC MAÇÒNIC
L’editorial Delcourt està a punt
d’editar una nova entrega de la
segona aventura en còmic del
comissari maçó de la policia de
Paris Antoine Marcas. Es tracta
del segon número, d’una sèrie
de tres, de Le Frère de sang.
Prèviament ja s’havia publicar la primera sèrie, de dos
números, sota el títol de Le
rituel de l’ombre.
Antoine Marcas és un personatge d’una sèrie de novel·les policíaques que estan
sent adaptades ara al còmic
pel seu gran èxit en el mercat
editorial francòfon.
Els autors són el periodista
Eric Giacometti i el maçó Jacques Ravenne, que ja han publicat vuit entregues. El comissari Marcas, per la seva condició de membre de la maçoneria, resol casos relacionats

amb societats secretes i misteris esotèrics.
A Espanya, Plaza & Janés
va publicar les dos primeres
aventures en castellà, El ritual
de la sombra i La secta del
amor. No van tenir èxit i no
s’han publicat la resta.

La lògia
Perseverança
fa 40 anys
La lògia Perseverança número 3
està de celebració.
El taller més antic
d’Espanya després
de la mort de
Franco compleix
40 anys.
Per celebrar
les quatre dècades
de vida, s’ha rodat
una pel·lícula de
25 minuts sobre la
història del taller,
que va començar
el seu camí de
forma encara clandestina en els locals de la desapareguda Acadèmia
Fontanella.

