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Espiritual de la Biblioteca del Casino

Marion Muller-Colard visita Manresa en el marc del club …
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Marion Muller-Colard visita Manresa en el marc del
club de Lectura Espiritual de la Biblioteca del Casino
29 juny 2022 / Cultura, General, Info Taronja

L’escriptora i teòloga francesa Marion Muller-Colard va visitar Manresa dimarts a la
tarda per parlar sobre el seu llibre “L’altre Déu. El plany, l’amenaça i la gràcia”.
Aquesta xerrada s’emmarca en el Club de Lectura Espiritual que organitza la
Biblioteca del Casino. L’autora francesa, però, va compartir la seva visió de la religió a
l’Auditori de la Plana de l’Om, on els assistents van poder gaudir de la traducció
simultània del col·loqui, que es va fer en francès.
El llibre L’altre Déu. El plany, l’amenaça i la gràcia és una obra publicada per l’editorial

TREN MANRESA BARCELONA

Fragmenta l’any 2020, la qual parla de les petites mitologies que defensen sistemes
de regulació del mal que es desenvolupen fora de tot catecisme, així com la
irreductible amenaça de l’atzar plana damunt les vides de les persones.
La majoria d’obres que es proposen al Club de Lectura Espiritual es focalitzen en la

Horaris Ferrocarrils Generalitat

diversitat cultural i de tradicions de pensament d’arreu. Amb aquestes eleccions
s’ofereix una mirada diversa i inspiradora que convida als participants del club de
lectura a la re exió sobre el món en que vivim, i en les diverses maneres que ha
tingut la humanitat d’escriure’l i desxifrar-lo.

BUS MANRESA BARCELONA

El Club de Lectura Espiritual, impulsat pel projecte Manresa 2022, està coordinat per
la teòloga Adelaide Baracco, la qual acompanya als lectors i els orienta en les
lectures, per tal que puguin ‘entrar’ als llibres amb més con ança. L’últim dimarts de
cada mes, un grup de persones es reuneixen a la Biblioteca del Casino, on comenten i
comparteixen opinions sobre el llibre proposat. En aquest cas, L’altre Déu. El plany,
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l’amenaça i la gràcia de Marion Muller-Colard.
(Vistes 21, 4 Vistes avui)
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El bus urbà de Manresa
arribarà ns al Parc de
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gratuït

SEGÜENT
Rosalia i Rauw Alejandro
novament a Manresa

El @Cemanresa1906 jugar contra
l’Hércules la pròxima
temporadabit.ly/3AdKv02

29 juny 2022

29 juny 2022

El Centre d'Esports Manresa jug…

Contingut Relacionat

(Vistes 18, 1 Vistes avui)
canaltaronja.cat
1h

La UVic-UCC investeix
Òscar Camps doctor
‘honoris causa’

El Covisa Manresa futbol
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temporada amb el trofeu de
Les Escodines
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Cinc cooperatives impulsen
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El Festival Stagnum
presenta una nova edició
marcada per la celebració
de la XX Bachiana i la cerca
de nous públics

La T-Mobilitat exclou el
Bages i l’Anoia
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La 5a edició del Festival
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més de 4500 persones
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