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L'autora Marion Muller-Colard visitarà Manresa el 28 de juny en el 
Club de Lectura Espiritual de la Biblioteca del Casino
Totes les
notícies
15/06/2022 

L’escriptora i teòloga francesa parlarà sobre el seu llibre ‘L’altre
Déu. El plany, l’amenaça i la gràcia’. L’acte tindrà lloc a l’Espai
Plana de l’Om, a les 18 h.

 

Com cada mes, el Club de Lectura Espiritual de la Biblioteca del
Casino es reuneix per compartir una lectura proposada en la  trobada
prèvia. El pròxim 28 de juny a les 18 h, a l’Espai Plana de l’Om es
parlarà sobre el llibre L’altre Déu. El plany, l’amenaça i la gràcia, de
l’autora Marion Muller-Colard, la qual estarà present i acompanyarà
els seus lectors i públic en general interessat en la seva obra.  Es
tracta d’un acte obert a tothom i no cal inscripció prèvia.  Per poder-lo
seguir sense problemes, hi haurà traducció simultània. 

El llibre L’altre Déu. El plany, l’amenaça i la gràcia és una obra publicada per l’editorial F
2020, la qual  parla de les petites mitologies que defensen sistemes de regulació d
desenvolupen fora de tot catecisme,  així com la irreductible amenaça de l’atzar plana damu
les persones.   

Aquesta obra se suma al munt de llibres llegits al Club de Lectura Espiritual, com són E
Morrie de Mitch Albom, L’home a la recerca de sentit de Viktor E. Frankl o Ecosofia, la savi
de Raimon Panikkar, entre altres. La majoria d’obres es focalitzen en la diversitat cultural i d
pensament d’arreu. Amb aquestes eleccions s’ofereix una mirada diversa i inspiradora q
participants del club de lectura a la reflexió sobre el món en que vivim, i en les diverses m
tingut la humanitat d’escriure’l i desxifrar-lo. 

Marion Muller-Colard és una escriptora i teòloga protestant francesa, doctorada en teologia
de Teologia d’Estrasburg. Des de l’any 2017 forma part del Comitè Consultiu Nacional 
Ciències de la Vida i de la Salut.

Per a aquelles persones qui desitgin llegir prèviament el llibre, poder trobar alguns exemplar
del Casino de Manresa, on es poden agafar de préstec gratuïtament. 

El Club de Lectura Espiritual, impulsat pel projecte Manresa 2022, està coordinat per la te
Baracco, la qual acompanya als lectors i els orienta en les lectures, per tal que puguin ‘e
amb més confiança. L’últim dimarts de cada mes, un grup de persones es reuneixen a la
Casino, on comenten i comparteixen opinions sobre el llibre proposat. Aquell mateix dia 
lectura que es comentarà a la pròxima trobada.

http://212.121.225.42/pandora/cgi-bin/med.exe/0000276490
http://www.manresa.cat/web/noticies/
http://www.manresa.cat/
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Un programa d’actes transversal amb més de 100 activitats 

El Club de Lectura Espiritual forma part de Manresa 2022, un projecte que conté més de 4
activitats distribuïdes en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al M
Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat int
abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connex
Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals
Lesbian, la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Te
Sílvia Pérez Cruz, Carles Cases, Manel Camp o Jordi Savall, entre molts altres. El program
descobrir a www.manresa2022.cat. 

L’organització està liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 202
amb un bon nombre d’institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol indiv
implicat en el projecte, en especial la Fundació La Caixa, essent el patrocinador prin
Constructora del Cardoner, Denso i la corredoria d’assegurances Pujol com a patrocinad
projecte.

 

De Manresa al món 

Manresa 2022 commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de 
pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar  pe
‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el
la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. T
molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa. La commemoració —de r
permet reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com 
Ignasià.

 

http://www.manresa2022.cat/

