A qui s’adreça: Principalment als monjos i monges compromesos en el diàleg interreligiós, però
també a totes les persones que, sensibles a la
saviesa universal, avui ja patrimoni de la humanitat, els pugui interessar.

Trameteu aquesta butlleta a:

.VII

CURSET INTENSIU
DE

Dies 2-7 de juliol
Temari: «EL BUDDHISME»

VII CURSET DE FORMACIÓ
INTERRELIGIOSA
Griselda Cos i Boada
Santuari de Puiggraciós
Apartat 180
08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS
Tl. 93 744 50 30
c. e. puiggracios2003@gmail.com

Professora i coordinadora: Raquel Bouso. Professora de la Universitat Pompeu Fabra. Doctora,
especialista en buddhisme. Ha publicat diverses
obres sobre aquesta temàtica. Molt bona coneixedora del pensament japonès. Ha realitzat estades de recerca a diverses universitats: a Venècia,
a Berlín, a les de Kioto i Nagoya (Japó) i a Cambridge.
Professor: Xavier Serra Narciso. Llicenciat en
filosofia i diplomat en teologia i ciències religioses. Especialitzat en l’estudi d’una filosofia intercultural i meditativa. Ha estat membre del
seminari Vivarium Academicum dirigit per Raimon Panikkar. Catedràtic de filosofia a Banyoles, i professor dels cursos de Filosofia de l’Àsia
a la Universitat de Girona.
Professor: Ramon N. Prats. Doctor en estudis
tibetans i buddhisme per l’Institut Oriental de la
Universitat de Nàpols, on va ser professor durant
15 anys. Ha treballat a Nova York, al Rubin Museum of Art i ha impartit seminaris a la Universitat Columbia. Des de 2004 ensenya buddhisme i
tibetologia a la UPF. És autor d’una seixantena
de publicacions.

Dies 2-6 juliol 2012
Organitzat pel DIM
(Diàleg Interreligiós Monàstic)
i per l’ISCREB
(Institut Superior de Ciències
Religioses de Barcelona)

Monestir de Montserrat

Lloc del Curset: Monestir de Montserrat

Dia 4: Prof. Ramon Prats

Allotjament: A l’Hostatgeria del Monestir, en
habitacions individuals o dobles. En inscriure’s
hom es compromet a respectar l’horari i
l’ambient de silenci de l’Hostatgeria del
Monestir.

1. Trets essencials del buddhisme esotèric.

Durada: Del dilluns, dia 2 de juliol, a les 10 del
matí fins el divendres, dia 6, a la tarda.
Les classes seran als matins, llevat del dilluns, 2.
Les tardes es podran dedicar al treball personal.

Dia 5. Prof. Raquel Bouso

Import del Curset: Matrícula i estada completa:
415€. Posseïdors del Carnet d’Amics de
Montserrat: 375 €. Places limitades.
El contingut d’aquestes classes tindran validesa
de crèdit acadèmic per l’ISCREB.

2. Teoria i pràctica del mandala en el buddhisme
tibetà.
CURS DE FORMACIÓ INTERRELIGIOSA

1. La vida monàstica buddhista.
2. Teoria i pràctica de la meditació en el buddhisme zen.

Dia 6: Prof. Raquel Bouso
1. El buddhisme compromès en el Sud-est asiàtic.

PROGRAMA
Dia 2: Prof. Xavier Serra

Butlleta d’inscripció
(Fins el 15 de juny de 2012)

2. El buddhisme entre cristians: la doble pertinença.

Cognoms...............................................................
Nom......................................................................
Professió................................................................
Adreça...................................................................
C. postal...................Població...............................
...............................................................................
Telèfon..................................................................
A/e.........................................................................

1. Què sabem del Buddha històric i quins foren
els seus ensenyaments.
Signatura
2. Escriptures, desenvolupament i expansió del
buddhisme.

Amb la col·laboració de:

Dia 3: Prof. Raquel Bouso
□ Adjunto un taló per l’import del curset.
1. Devoció popular i fe en Amida.
2. Teoria i pràctica del mantra en el buddhisme
de la Terra Pura.

www.dimiberic.org

□ Faré una transferència bancària al “Curs
de Formació Interreligiosa”, compte corrent:
Llibreta nº 2100-1025-59-0100354201

