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Basili Llorca 
Budista des de fa més de 35 anys, es va formar com a monjo a Nepal, 
Índia i França, amb mestres de diferents escoles, com SS el Dalai 
Lama, Lama Thubten Yeshe, Kyabje Zopa Rimpoche, Ken Gueshe 
Tekchog, Tarab Tulku i Chögyal Namkhai Norbu. Ensenya el Dharma 
des de fa més de 20 anys. És fundador i President de Dharmadhatu i de 
l'Associació Educació Universal. Va ser Vicepresident fundador de la 
CCEB. És Màster en Mètodes per al Creixement Personal. 
 
Daniel Turón 
Llicenciat en Psicologia i Postgrau en Conflictologia, per la UOC. 
Màster en Ciutadania i Drets Humans per la UB. Terapeuta Gestalt. 
Professor de ioga. Coordinador i docent del màster "Formació Holística 
per a la Transformació Ecosocial, UdG". Va ser membre del Grup de 
Budisme i DDHH de la CCEB, i del grup intereligiós  de sostenibilitat  
(actualment anomenat natura i espiritualitat) de AUDIR. Practicant de 
Budisme Tibetà, i del Ecobudisme i la Deep Ecology de Joanna Macy. 
 
Gabriela Sobel 
En 1992 va rebre l'ordenació de monja zen i des de llavors practica el 
zen en la vida quotidiana en un dojo i fa retirs de meditació durant un 
mes, tots els estius, en el Temple Zen Yujo Nyusanji a França, seguint 
els ensenyaments del mestre Kosen. També realitza intensius cada mes 
d'un, dos o tres dies. Practica la meditació zen regularment en 
l'Associació cultural Dojo Zen de BCN Ryokan, nascut l'any 1999, de 
la qual és sòcia fundadora. 
 
Lama Tsondru Sangmo 
Ordenada monja per Tai Situ Rinpoché el 1987. Va rebre l'ordenació 
completa de guelongma, en Bodhgaya en 1997. Ha completat el retir 
tradicional dues vegades en el monestir Kagyu Samye Ling (Escòcia). 
Ha realitzat en total més de 13 anys de retir estricte de meditació i va 
ser investida lama al juny del 2001. Ensenya meditació i filosofia 
budista als centres Kagyu Samye Dzong d'Espanya, així com en 
diversos centres budistes d'Europa, Amèrica i Àfrica. 



Lama Yeshe Chödrön 
Pertany al llinatge Dudjom Tersar de l’escola Nyingma del Budisme 
Vajrayana. Presidenta de la comunitat religiosa Nyingma Tersar. L’any 
1989 funda el centre Arya Tara del qual és directora. És directora de 
practiques del Postgrau “Mindfulness i la seva aplicació en la relació 
d’ajuda” de la Universitat de Lleida. Co-fundadora de Sakyadhita 
Spain, en favor de les dones budistes d’arreu del món. Co-fundadora de 
Yeshe Melong, editorial per a la publicació de textos i Sadhanas. 
 
Mestre Lluís Nansen Salas 
Comença la pràctica del Zen el 1991 i és ordenat monjo en la línia de 
Taisen Deshimaru i Roland Yuno Rech, de qui rep la transmissió del 
Dharma, el shiho, el 2016. Ensenya la pràctica de la meditació zazen i 
la seva harmonització amb la vida quotidiana. Imparteix cursos de 
meditació, mindfulness zen, filosofia budista i dirigeix retirs zen. És 
autor de llibres de meditació zen i director del Dojo Zen Barcelona 
Kannon. 
 
Lopön Pepe Aponte 
Practicant de budisme vajrayana, llinatge Dudjom Tersar, des de 1984. 
Arquitecte i professor a les escoles d’arquitectura de Barcelona i del 
Vallès. Cofundador de la sala “Zeleste”, punt central de moviments 
musicals dels anys 70. Director de 1981 a 1993 de la Llibreria Santo 
Domingo d'espiritualitat i ciències i arts tradicionals. Cofundador de 
Yeshe Melong, editorial per a la publicació de textos i Sadhanas. 
President de la Coordinadora Catalana d'Entitats Budistes des del 2015. 
 
Montse Castellà 
Practicant de budisme tibetà des de 1979 en les tradicions kagyu (Ven. 
Kalu Rimpoché) i guelug (Lama Thubten Yeshe). Des de l'any 2000, 
dirigeix cursos i retirs de meditació integrant la pràctica de tai chi i chi 
kung (línia Tew Bunnag). Fundadora i actual vicepresidenta de la 
Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes (CCEB), associació que 
aglutina els principals centres budistes de Catalunya. Presidenta de 
AUDIR i Cofundadora i directora de Plecs Budistes Edicions. 


