PROGRAMA

10:00

Obertura de portes.

10:30 ‒ 10:45 Salutació i breu presentació de la Jornada a càrrec del president de la
Coordinadora Catalana dʼEntitats Budistes, Pepe Aponte, seguida dʼuna meditació
guiada per el director del Bori Centre Zen de Barcelona, Fernando Pardo.
10:45 ‒ 12:45 Taller de meditació per a nenes i nens a partir de 6 anys dirigit per Eva Palanca
en una altra sala del Centre Cívic.
10:45 ‒ 11:30 Present i futur del budisme a occident. Conferència-presentació dels diferents
temes a tractar durant el dia, a càrrec dʼElías Capriles.
11:30 ‒ 12:45 1ª Taula rodona: Què és cultural i què és essencial? Autoritat versus jerarquia
espiritual • Visió no androcèntrica • Conducta ètica dels i les mestres •
Relació mestres-deixebles • Rituals i litúrgies • Traducció de textos rituals.
Moderador: Enrique Caputo.
Tertulians: 1.Elías Capriles, 2.Basili Llorca, 3.Lama Yeshe, 4.Tsering Dorje.
12:45 ‒ 13:15 Trenta minuts de descans. Invitació a café i pastes a la Cafeteria.
A les 13:05 sonarà un gong per anar situant-se a la sala. Cinc minuts abans
de la 2ª taula rodona els següents tertulians es seuen en els seus llocs.
13:15 ‒ 14:30 2ª Taula rodona: Aportacions del budisme en els diferents àmbits socials.
Ciència • Psicologia • Ecologia • Educació • Economia • Ajuda humanitària •
Sanitat • Acompanyament en el dolor.
Moderador: Florencio Serrano.
Tertulians: 1.Elías Capriles, 2.Berta Meneses, 3.Herminia Roura, 4.Lluís Salas,
5.Nicole Martínez.
14:30 ‒ 16:00 Dinar.
Cinc minuts abans de la 3ª taula rodona els següents tertulians es seuen en els
seus llocs.
16:00 ‒ 18:00 Taller de meditació per a nenes i nens a partir de 6 anys dirigit per Eva Palanca
en una altra sala del Convent.
16:00 ‒ 17:15 3ª Taula rodona: Budisme i espiritualitat en les societats laiques. Estructures
per a la preservació del Dharma a Occident • La pràctica del Dharma en
profunditat • Amalgames, sincretismes, descontextualitzacions.
Moderadora: Sílvia Palau.
Tertulians: 1.Elías Capriles, 2.Ani Kunga, 3.Bernat Font, 4.Simon Bianco.
17:15 ‒ 17:35 Vint minuts de descans.
A les 17:25 sonarà un gong per tornar a la sala.
17:35 ‒ 18:05 Conclusions de la jornada a càrrec dʼElías Capriles.
18:05 ‒ 18:35 Clausura a càrrec de Francesc Torradeflot (Associació Unesco per al Diàleg
Interreligiós AUDIR) i Cant Coral a càrrec de la Coral Interreligiosa per la Pau.

