Curs

Simbologia maçònica:
història, temple, actualitat
Presentació

En aquest quart curs ampliarem el coneixement sobre la
maçoneria. La maçoneria no és una societat secreta és una
societat discreta. En ella perviu una via iniciàtica que conté
ensenyaments de moltes tradicions antigues. Treballa a partir
d’un sistema simbòlic basat en la construcció arquitectònica. En
la maçoneria antiga operativa els maçons edificaven amb unes
eines que tenien una determinada funció. En la maçoneria
especulativa, hereva de les antigues lògies de constructors, cada
símbol esdevé una porta per accedir a un plànol més
transcendent. Veurem el treball amb el símbol, els símbols dels
temples, tant en l’exterior com en l’interior, i com és la maçoneria
en l’actualitat.

Professors

Mireia Rosich
Llicenciada en Història de l’art, màster en gestió cultural i
Directora del Museu Víctor Balaguer
Galo Sánchez-Casado
Passat Gran Inspector de la Gran Lògia d’Espanya. Grau 33
Suprem Consell
Florenci Serrano
Grau 33 del Suprem Consell del Grau 33 y Últim del Ritu Escocès
Antic i Acceptat per a Espanya / Knight Templar Priest / Passat
Gran Inspector de la Gran Lògia d´Espanya.

Accessibilitat

El curs està obert a tots aquells que vulguin endinsar-se en la
tradició maçònica i la simbologia amb la qual treballa

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Els orígens mítics. Iniciacions i rituals (30 abril, Florenci)
Temple maçònic. Símbols a l’exterior (Galo Sánchez-Casado,
7 maig)
Temple maçònic. Símbols a l’interior (Galo Sánchez-Casado,
14 maig)
Simbologia i sistemes simbòlics de diferents tradicions
(Mireia Rosich, 21 de maig)
Macrocosmos-microcosmos. La vivència a l’actualitat
(Florenci Serrano, 28 maig)
Visita a un temple maçònic de Barcelona (4 juny)

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Els dimarts, 30 d’abril; 7, 14, 21 i 28
de maig; i 4 de juny
De 17,45h a 19,15h
6 sessions
Preu
Curs sencer: 95€
Sessions soltes: 18€
Cal inscripció prèvia
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.
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