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DESENVOLUPAMENT DE L’ÍNDEX 
 
1. APORTAR VISIBILITAT AL BUDISME I ELS SEUS REPRESENTANTS 
 

L'aparició del budisme en occident data de fa molt pocs anys. Les primeres notícies es 
remunten a alguns estudiosos del segle XIX que van divulgar principalment el budisme 
theravada. Són al voltant de dos-cents anys, poca cosa si ho comparem amb els llargs 
períodes de temps transcorreguts des del naixement de Buda Sakyamuni fins a 
l'arrelament de la seva doctrina en el sud-est asiàtic, la Xina o el Japó. 
 
Si ens centrem al país en el qual vivim podem constatar que l'aparició del budisme entre 
nosaltres, en qualsevol de les seves formes, és molt més tardana que a Anglaterra, 
França o Estats Units. I fa tan sols nou anys, a l'octubre de 2007, que el budisme ha 
aconseguit el reconeixement de “Religió de arrelament notori” a Espanya. 
 
Lentament la pràctica del budisme va en augment al nostre país i per contribuir a aquest 
creixement la Coordinadora Catalana de Entitats Budistes desitja promoure, per tots els 
mitjans al seu abast, iniciativas per donar visibilitat a totes les formes de budisme que 
cohabiten en el nostre país.  



2. ENTRAR A FORMAR PART PROGRESSIVAMENT DE L’IMAGINARI COL·LECTIU 
 

Desitgem que la ciutadania conegui, accepti i integri en el seu imaginari l'existència de 
l'espiritualitat budista, tan nova aquí, tan jove, que és pràcticament una desconeguda. En 
les últimes dècades ha augmentat de forma exponencial l'interès per les tècniques de 
relaxació, sanació, meditació, i un llarg etcètera de teràpies i tècniques alternatives 
dirigides a l'autoconeixement i el desenvolupament de la consciència, moltes d'elles 
inspirades en el budisme. Però malgrat això, o potser a causa d'això, el budisme segueix 
sent un desconegut. 
 
Una bona forma de fer-se visible és habilitar un espai públic i des d'allí exercir les 
activitats pròpies amb tota naturalitat, diàriament, senzillament, sense propagandes però 
amb presència. Des d'un espai propi, situat en un lloc cèntric, la irradiació, la difusió i la 
mescla de les pròpies activitats amb les activitats de la ciutat pot donar lloc, de manera 
natural i a la manera dels vasos comunicants, a una actitud d'acceptació i inclusió per 
part de la societat. 
 
 
3. CONTRIBUIR A LA NORMALITZACIÓ DEL BUDISME I ELS BUDISTES 
 

En un espai propi obert visualment a l'exterior, com un establiment que mostra 
diàfanament el seu contingut, tot el que es faci tindrà immediatament una projecció 
externa. A través d'aquesta exposició desitgem transmetre una imatge de total 
normalitat, encara que marcada amb el segell de la nostra idiosincràsia. 
 

Els budistes no som diferents als altres ciutadans. Tenim les mateixes necessitats 
d'afecte i acceptació social, la qual cosa ens iguala. Tenim també un codi ètic que es 
tradueix en una actitud extremadament respectuosa i benvolent amb tots els éssers, 
independentment de la seva condició i creences, la qual cosa ens fa molt sociables. 
 

Amb el pas del temps, mostrant-nos dia rere dia, exposats una vegada i una altra a totes 
les mirades i interactuant amb els nostres conciutadans, la nostra presència a la ciutat 
anirà sent cada vegada més coneguda i acceptada. Obrint-nos i mostrant-nos en un espai 
propi sense portes opaques, sense barreres psicógicas, respectant i convidant a totes les 
persones a que comparteixin el nostre espai, es crearan corrents subtils de simpatia i 
acceptació. 
 
 
4. CONTRIBUIR A NORMALITZAR LA PRESÈNCIA DE MESTRES, LAMAS, 

MONJOS I ICONOGRAFIA BUDISTA EN GENERAL 
 

També es contribuirà a la normalització mitjançant exposicions i mostres d'imatges dels 
nostres mestres, els nostres lamas, els nostres monjos i la immensa varietat de la nostra 
iconografia, tot això acompanyat d'explicacions, descripcions, fragments de textos 
inspiradors, actes, esdeveniments i conferències públiques. El nostre espai haurà de 
disposar dels espais adequats per realitzar aquesta labor i dels mitjans tècnics per 
implementar-la i fer-la realitat. 
 

La completa normalització es donarà quan la ciutadania no ens vegi com alguna cosa 
exòtica o estranya i no confongui, dit amb tot el respecte, un lama amb un hare krishna 
o un yogui vestit de blanc amb un cambrer. Hi ha molt desconeixement tant dels 
conceptes com de les pràctiques i de la iconografia budista, i això és normal perquè el 
budisme amb prou feines porta uns pocs anys entre nosaltres. Però tenim el 



convenciment que amb la normalització de la nostra presència i amb la nostra 
participació en la vida de la ciutat, aquest desconeixement anirà disminuint i podrem 
aportar a la societat la nostra contribució al desenvolupament de la pau, la convivència i 
la tolerància. 
 
 
5. LOCAL CÈNTRIC A PEU DE CARRER 
 

Per desenvolupar adequadament el projecte es necessita un local a peu de carrer en una 
zona amb molta circulació de vianants, obert, transparent, acollidor i ben il·luminat, que 
convidi a entrar, asseure's, prendre alguna cosa i conversar a resguard de l'enrenou de la 
ciutat vertiginosa. 
 
Un local per a les persones que desitgen un lloc tranquil on prendre alguna cosa i 
conversar amb els seus amics, i també per a les persones que no coneixen el budisme 
però tenen una connexió que ignoren i estan començant a buscar i descobrir, o per a les 
persones obertament simpatitzants amb el budisme. 
 
I sobretot un local que pugui convertir-se en la casa de tots els budistes sense distinció 
d'escoles ni llinatges, on coincideixin i conversin relaxadament, sense més expectativa 
ni propòsit que sentir-se bé, facilitant sinergies que podrien donar naixement a projectes 
i iniciatives.  
 
Aquest local ha d'estar format per la reunió de tres espais clarament diferenciats i en 
estreta relació: 
 

- Espai públic de cafeteria. 
- Oficines de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes. 
- Sala d'actes. 

 
 
6. ESPAI PÚBLIC DE CAFETERIA 
 

L'espai de cafeteria ha de constar de dos ambients i d'un espai de cuina i office. El més 
visible d'ells prendrà la forma d'una cafeteria a l'ús, a fi de no crear una barrera 
psicològica que impedeixi l'accés de les persones no familiaritzades amb la iconografia 
budista. 
 

Al costat d'aquest espai se situarà la barra per al servei, connectada amb la cuina i 
l’office, que oferirà menjars lleugers i una cuidada selecció de tes, infusions, cafès, 
pastes, baguettes, etc., prevalent més la qualitat que la quantitat i adaptant-se a les 
necessitats d'una societat moderna, jove i cosmopolita. 
 

Més enllà, sense solució de continuïtat i facilitant per tant l'intercanvi entre ambients, hi 
haurà un segon espai de cafeteria amb superfícies on es projectaran imatges presentades 
de manera respectuosa, sense la mentalitat de qui posa un esquer per atreure clientela i 
fer negoci. Imatges tranquil·les per induir estats de pau i calma mental, en suau 
cadència, en les antípodes del ritme vertiginós tipus videoclip musical. 
 

El tipus d'imatges estarà d'acord amb l'esperit que inspira aquest projecte, un esperit 
amable, solidari i compassiu. A manera d'exemple es poden citar les següents sèries 
d'imatges: 
 



- Missatgers de la pau, tals com Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, i altres grans 
mestres, així com també lluitadors per la pau, Vicenç Ferrer, Nelson Mandela, M 
Luther King, etc. 

- Mestres budistes de totes les tradicions. 
- Textos curts amb paraules de saviesa dels mestres, koans i aforismes budistes, 

acompanyant a les imatges anteriors o intercalats amb elles. 
 

A més de les imatges i textos projectats es podran disposar una o més vitrines per a 
exposicions, renovades freqüentment, de documents, fotos en paper, objectes de culte, 
etc. 
 
 
7. OFICINES DE LA COORDINADORA CATALANA D’ENTITATS BUDISTES 
 

Una altra de les raons de ser del local és la ubicació de les oficines de la Coordinadora 
Catalana d’Entitats Budistes. Un espai no necessàriament gran, amb cabuda suficient 
per a una petita oficina amb tres taules de treball i sala de juntes. 
 

La presència de les oficines, en estreta relació amb l'espai públic de cafeteria, propiciarà 
sens dubte multitud de contactes i funcionarà com un autèntic pont de comandament, 
des del qual es vetllarà pel manteniment de la idea inicial del projecte, mantenint 
l'esperit fresc, viu, afable i compassiu que ha de ser la seva singularitat i el seu tret 
distintiu. 
 
 
8. SALA D’ACTES 
 

El tercer pilar sobre el qual se sustenta el projecte és la sala d'actes. És difícil 
dimensionar ara aquest espai, perquè, encara que confiant plenament en el projecte i la 
seva viabilitat, no es pot predir com serà l'aforament màxim en els dies de més afluència 
de públic. Una mínima superfície recomanable seria d'entre 80 i 100 metres quadrats, 
amb un escenari ben equipat per a conferències. 
 

L'activitat principal en aquest espai seria, en una primera aproximació: 
 

- Assemblees de membres de la CCEB. 
- Reunions informatives de la CCEB, dirigides al públic en general i relacionades 

amb temes d'interès dins de l'àmbit budista, com per exemple el recentment signat 
protocol funerari per a budistes, o la creació de la figura legal dels ministres de 
culte amb capacitat jurídica per dur a terme diferents celebracions legalment 
vinculants, com a matrimonis, rituals públics, etc. 

- Xerrades freqüents a càrrec de cadascun dels diferents centres budistes associats, 
en les quals es donarien a conèixer les seves activitats i els seus trets específics 
dins del amplíssim marc de les opcions budistes conegudes. 

- Conferències a càrrec d'experts en diferents aspectes de budisme. 
- Esdeveniments de caràcter cultural tals com presentació de llibres, divulgació 

d'estudis, informes, etc. 
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