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PONENTS

Alexandra Mejía Bernard
Mèdica de la unitat de Convalescència i Cures pal·liatives (hospital de Manacor) i de la
residència Complex hospitalari de Llevant (Manacor). Especialista en Medicina Interna
(Hospital Clínic Sant Carlos, Madrid). Màster en Cures Pal·liatives (Hospital La Pau de
Madrid). Amb més de 10 anys d'experiència en l'atenció de malalts crònics, ancians i
malalts al final de la vida. Des de 1995 practicant del budisme tibetà. Fundadora i
presidenta de l'associació Potala Hospice (Madrid i Granada).
Carme Montore Pérez
Psicòloga clínica, formada en teràpia sistémica, treball corporal integratiu, qigong de la
medicina i espiritualitat, entre altres teràpies. Col·laboradora de l'associació Anitya.
Membre de l'equip Art i Absència de l'associació AUS, formadora. Voluntariats
diversos amb col·lectius diversos (adults, infància i adolescència, hospitals i centres
d'acolliment). Practica la meditació budista des de fa més de 20 anys. Va participar en
el grup “Viure la pròpia mort i la dels altres” de la CCEB.
Cristina Llagostera Yoldi.
Psicòloga general sanitària especialista en psicooncología, cures pal·liatives i dol.
Terapeuta familiar sistémica. Coordinadora i psicòloga de l'equip d'Atenció Psicosocial
en malaltia avançada de la Fundació Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena de Mataró.
Realitza atenció en equips domiciliaris: PADES Mataró i PADES CSdM.
Dolors Soriano Pujol
Diplomada en infermeria. Ha treballat 10 anys en Cures pal·liatives, ara en medicina
interna en el Consorci Sanitari del Garraf. Màster en Cures pal·liatives a la Universitat
de Barcelona. Postgrau atenció psico social a pacients i familiars al final de la vida de
l'Obra social de la Caixa en l'Abad Oliva. Voluntariat a Mèxic a l'hospital espanyol i
atenció domiciliària. Actualment, és voluntària de presons a través de l’Arquebisbat de
Barcelona. És sòcia de l'associació Anitya.
Esteban Galliera Elizalde
Psicoterapeuta. Psicòleg general sanitari. Cofundador de l'associació Anitya. Màster
en psicologia humanista i màster en psicologia contemplativa. Especialista en aplicació
clínica de mindfulness, brainspotting, focusing, reprocessament del trauma i teràpia
sensoriomotor. Formació en diafreoterapia. Practica la meditació des de fa més de 25
anys en la tradició del budisme tibetà. Coordina el grup "Psicologia i budisme" de la
CCEB. Ha realitzat acompanyament en diferents centres hospitalaris i en la llar.

Herminia Roura Bonet
Psicòloga clínica, psicoanalista. Docent en el postgrau “La Mort: Aprendre a viure i
ajudar a morir” (1996-2003, Universitat Pompeu Fabra). Traductora de l'anglès i
francès de textos sobre budisme i d'ensenyaments orals. Practica la meditació en la
tradició del budisme tibetà des de fa 35 anys.
Jordi Martínez Font
Infermer en un centre d'urgències de la Mútua de Terrassa. Ha treballat en una Unitat
de Cures pal·liatives (ICO) i ha col·laborat durant un any en una casa per a malalts
terminals a Calcuta. Tesi doctoral en curs d'elaboració, sobre l'acompanyament del
malalt terminal com a experiència de transcendència, (Universitat Ramon Llull).
Diplomat en Ciències de la Religió (ISCREB). Docent de Quvila grup de recerca
(UAB), en la formació “Psicologia social i del Treball al Sector sanitari català”. Ha creat
i és president de l'associació Epíleg.
Josep Ortí Ponsa
Metge de la Unitat de convalescència (Unitat de Mitja Estada) i de Cures pal·liatives de
l'Hospital de Santiago de Manlleu. Metge Homeópata. Ha creat la primera consulta del
sofriment a Espanya. És col·laborador de l'associació Anitya. Practica la meditació des
de fa 22 anys en la tradició del budisme tibetà. Va participar en el grup “Viure la pròpia
mort i la dels altres” de la CCEB.
Magda Marty Morera
Infermera, especialitzada en assistència i acompanyament al final de la vida a casa i
en institucions. Membre de la junta directiva de l'associació Anitya. Postgraus en
“Cures al malalt crític” (Universitat de Barcelona) i “La mort: aprendre a viure i ajudar a
morir” (Universitat Pompeu Fabra). Formació completa en psicoteràpia integrativa al
programa SAT amb Claudio Naranjo. Terapeuta Gestalt. És estudiant de filosofia
budista. Treballa actualment en l'Obra social de Santa Lluïsa de Marillac de Barcelona.
María del Mar López Pérez
Fundadora, presidenta i directora docent de la Fundació Viure un Bon Morir. Màster en
Salut mental, Ciències humanes i socials per la Universitat de León. Instructora de
meditació zen i directora del Centre Zen de Saragossa. Professora d'Estudis budistes
per la Comunitat budista Soto Zen.
Marta Milla Salines
Actriu. Llicenciada en art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona en 1987.
Treballa en el teatre, la televisió i el cinema. Ha dirigit, entre d’altres, l'espectacle de
poesia “Ryokan” (poeta i monjo Zen japonès del segle XVII) estrenat en el Festival de
Poesia de Barcelona l'any 2006, i “Contes Zen, contes per despertar”, que des de l'any
2006 es representa per tota Catalunya.
Nicole Martínez-Melis
Cofundadora i presidenta de l'associació Anitya. Ha estat voluntària en hospital
(pal·liatius i geriatria d'aguts) i a casa. Ha participat en diverses formacions sobre
acompanyament en la malaltia i final de la vida. Des de 2010, ha coordinat seminaris
sobre el sofriment, la malaltia i la mort entre els quals “Viure la pròpia mort i la dels

altres” de la CCEB. Practica la meditació des de 1998 en la tradició del budisme tibetà.
És professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona, doctora en Teoria de
la traducció.
Pepe Aponte Carrasco
Arquitecte. Professor titular a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona i en la del
Vallès. Professor en diverses escoles de disseny a Barcelona. Propietari durant 12
anys de la Llibreria Santo Domingo de Ciències i Arts Tradicionals. Estudiant de
budisme tibetà amb Dungse Shenphen Dawa Rinpoche des de l'any 1984. President
de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes des de l'any 2015.
Sílvia Palau Pujols
Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. Treballa en una
empresa del sector cultural. Membre del Centre Zen de Barcelona on ha rebut
l'ordenació de monja zen (Llinatge Zen Soto). Secretària de la Coordinadora Catalana
d'Entitats Budistes. Col.laboradora de l'organització de dones budistes Sakyadhita
Spain. Professora de ioga per la Federación Nacional de Yoga Sadhana (membre de
la Unió Europea de Ioga). Col.laboradora de la secció "Consciència d'Ara" del diari
ARA.
Tew Bunnag
Fundador i president de l'associació Vinyana. Màster en Economia per la Universitat
de Cambridge. Professor de Tai Chi, Chi Kung i meditació. Expert en arts marcials
tradicionals. Fundador de l'Escola Europea de Tai Chi Chuan. Es va iniciar en la
meditació amb Dhiravamsa. Ensenya la meditació des dels anys setanta. Codirector
del Human Development Foundation (Bangkok), col·laborador en el Hospice d'aquesta
Fundació. Autor de “El temps del lotus” sobre la necessitat d'elaborar el dol després
d'una pèrdua.

