Ponèncias IV Jornada: Budisme i educació

Berta Meneses “Desvetllar la interioritat”
Mestra zen, en la línia de transmissió de Harada, Yasutani i Yamada. Escola Zen Sanbo Zen (Els tres tresors:
Budha Dharma i Sangha) Zendo Betania (Espanya), és responsable de la zona de Catalunya i Balears, i de les zones
de El Salvador, Guatemala i Equador. Professora de Matemàtiques i Informàtica a l’Escola de Lourdes (Barcelona).
Presidenta de la Associació Zen Dana Paramita (Barcelona). Vicepresidenta de la Fundació Filosofia de la Terra i les
Cultures. http://danaparamita.blogspot.com.es/

David Casacuberta “Ese fastidioso mantra educativo: La filosofía sólo existe en Occidente”
Es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Está especializado en filosofía de la mente y llegó
al budismo sorprendido por el gran conocimiento que uno puede encontrar ahí y que es totalmente ignorado por la
filosofía occidental. Ha practicado bajo diferentes denominaciones, y actualmente practica budismo zen soto en la
línea de Dainin Katagiri Roshi con Dosho Port en el proyecto online Vine of Obstacles.
http://www.vineobstacleszen.com/

Esther Asensi "La necessitat d'una educació integral i universal"
Llicenciada en ciències polítiques i de l'administració. Actualment treballa en l'administració local com a tècnica de
polítiques migratòries i de formació i ocupació. Coordina l'associació Educació Universal i és formadora en els cursos
dirigits al col·lectiu docent. Practica el budisme des de fa més de 10 anys (centre Dharmadhatu).
http://educacionuniversal.org/

Germán Rodríguez (taula redona)
Diplomat en Educació Social. Vinculat des de fa més de 10 anys a projectes relacionats amb la teràpia i
l’acompanyament d’infants i adolescents. Estudiant de budisme tibetà (FPMT) des de l’any 2008.

Herminia Roura (taula redona)
Psicòloga clínica i psicoanalista. Practica el Dharma de la tradició kagyu del budisme tibetà. Traductora de
textos de Dharma.

Josep M. Rovira "El sentir budista i l'ensenyament universitari de la Història de l'Art Modern. 1863-1915"
Treballa com a arquitecte i catedràtic d'Història de l'Art i l'Arquitectura en el *ETSAB/UPC. Practica el budisme
mahayana des de 1997 i ha buscat camins de connexió entre els seus coneixements i el seu treball professional. Ha
publicat els seus treballs en articles en revistes nacionals i internacionals o llibres i en "Quaderns de Budisme"

Lama Yeshe Chödrön (Mª Luisa Aznar) “El valor de la meditació per als professionals de l’àmbit de la relació
d’ajuda”
És mestra de Dharma i meditació, professora de ioga tibetà i mindful ioga. És presidenta de la comunitat religiosa
Nyingma Tersar del llinatge Dudjom Tersar de l’escola Nyingma del Budisme Tibetà. És vicepresidenta de
l’associació UNESCO Lleida i representant del Budisme Tibetà al grup de diàleg interreligiós. Des del 1989 dirigeix el
centre Arya Tara a Lleida. http://nyingmatersar.es/

Liliana Arroyo (clausura)
És investigadora a Eticas Research & Consulting i docent a la Universitat de Barcelona. Doctorat en Sociologia
(2013) amb la tesi "Espiritualidad, razón y discordias: El budismo ahora y aquí". Continua estudiant l'impacte
social del budisme compromès, particularment en contextos educatius i de salut.

Maria Soliva (moderadora taula redona)
Psicopedagoga i psicoterapeuta. Més de 25 anys en tasques educatives en el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat: Mestra especialista d' Educació Infantil i Pedagogia Terapèutica. Formadora de mestres en diferents
àmbits. Durant els dares anys, directora d'un Servei d'assessorament psicopedagògic (E.A.P.) per a centres
educatius. Esta vinculada amb Plum Village del mestre Thich Nhat Hanh i el centre Samye Dzong (budisme tibetà)

Nicolás Curtis (taula redona)
Llicenciat en Sociologia, professor de secundària des de fa 3 anys en instituts concertats de Barcelona. Practicant de
Dharma des de fa 15 anys (budisme tibetà), titular del Master's Program de la FPMT, nombrosos retirs intensius de
meditació amb la guia de Lama Zopa, Basili Llorca, Alan Wallace i d'altres.

Pilar Aguilera “Plantant llavors i escoles despertes per a una educació saludable i compassiva”
És coordinadora de la iniciativa Escoles Despertes del mestre zen Thich Nhat Hanh en l’Institut de Ciències de
l'Educació de la Universitat de Barcelona. Es va iniciar en els ensenyaments de Thich Nhat Hanh l'any 2002 i
actualment és membre de l'Ordre del Interser a Espanya. Realitza la seva tesi doctoral sobre l'aplicació del
mindfulness a les escoles. http://escuelasdespiertas.org/

Victoria Martín “Materiales y herramientas para acercar la práctica de la meditación y los valores del budismo
a los niños”.
Es licenciada en Ciencias de la Información y desde 2009 estudiante del maestro tibetano Sogyal Rimpoché. A raíz
de su trabajo con Rigpe Yeshe, que es la parte dedicada a los niños de la asociación Rigpa, comienza a crear
material y herramientas para que los niños puedan acercarse a la práctica de la meditación y a los valores del
budismo. http://www.cocotips.es/

