
PROFESORES 
 
Vicente Merlo 
Indòleg, especialitzat sobretot en ioga, budisme i hinduisme, particularment en l'obra 
de Sri Aurobindo, de qui és el seu major estudiós en llengua espanyola. Dr. en 
filosofia, professor de filosofia, Ioga, meditació i ciències de les religions, va realitzar 
estudis a Bombai, Pondicherry i Auroville; ha estat investigador al Centre d'Estudis 
Interculturals Vivarium dirigit per R. Panikkar. És soci fundador de la Soc. d'Estudis 

IÍndics i Orientals, i de l'Associació Transpersonal Espanyola i ha estat membre del Consell Assessor 
del Parlament de les Religions del Món (Ben, 2004). 

 
Montse Castellà 
Des del 2000 dirigeix cursos i retirs de meditació integrant la pràctica del tai txi i del 
txi kung (línia Tew Bunnag). Instructora de meditació. Traductora de textos budistes. 
Ha estat membre del grup de recerca Trafil (UAB). Co-fundadora i actual 
vicepresidenta de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes (CCEB), i Presidenta 
de l’Associació UNESCO per al diàleg interreligiós (AUDIR). 
 
Marco Schorlemmer 
Dr. en Informàtica per la UPC i científic titular del Institut de Recerca en Intel·ligència 
Artificial del CSIC. Durant anys va exercir com a voluntari en l'associacionisme 
infantil i juvenil sent ‘cap escorta’, president de Germanor Escorta de Catalunya i 
Secretari General de la Federació Catalana Escoltisme i Guiatge. Actualment coordina 
a Catalunya els grups de la Comunitat Mundial per a la Meditació Cristiana, i 

col·labora amb L. Freeman OSB i el Meditatio Centri de Londres a posar de manifest la necessitat de 
conrear la dimensió contemplativa en l'activitat científica. 

 
Halil Barcena 
Islamòleg especialitzat en la saviesa del sufisme. Doctor en filologia àrab, llicenciat en 
Ciències de la Informació i diplomat en estudis avançats en humanitats. També té 
estudis islàmics i de filologia àrab i persa cursats al Marroc, Jordània, Líban i Síria. És 
director de l'Institut d'Estudis Sufís de Barcelona des de 1988. 
 
 
Antonio Jorge Larruy 
Es va iniciar en la recerca de l'autoconeixement de la mà d'Antonio Blay. Més tard, va 
aprendre amb Jean Klein i es va inspirar en el budisme zen i els ensenyaments de 
Ramana Maharsi, Krishmamurti i Nisargadatta. És fundador d'Espai Interior 
(Barcelona, 1995), un centre de desenvolupament i creixement personal. 
 

 
Marta Robles 
Graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, Diplomada en Art 
Dramàtic per la Casona (Barcelona), Master en Relaxació, Meditació i Mindfulness de 
la Universitat de Barcelona i Professora de Hatha Ioga pel Centre de Sivananda 
Vedanta (Àustria). A part, també té coneixements de Ioga Kundalini, Nidra i Vinyasa. 
S'ha format a Catalunya, Mèxic, Àustria, Índia i Sri Lanka. A més, és col·laboradora 

del “Master en Relaxació, Meditació i Mindfulness” i el “Postgrau en Coaching i Mentoria a 
l'Educació”. 


