DOSSIER PREMSA
La Fundació Casa del Tibet va ser inaugurada l’any 1994 per Sa Santedat el Dalai Lama amb Thubten
Wangchen al capdavant, després d’un intens intercanvi cultural amb occident. La Casa del tibet va néixer
com una associació cultural i solidària, de caràcter no lucratiu, amb la finalitat de difondre en el nostre
país la cultura autòctona del Tibet en totes les seves diferents manifestacions i en les seves possibles
aportacions a la societat moderna actual, i també amb la missió fonamental d’ajudar el poble tibetà i la
seva mil·lenària cultura, rica en tradicions.
L'any 2000, la Casa del Tibet es va convertir en Fundació amb l'objectiu de potenciar la difusió i la defensa
de la cultura tibetana, els Drets Humans i la Cooperació i solidaritat amb el poble tibetà a l'exili,
especialment en programes d'educació i salut. Sa Santedad el Dalai Lama inaugurà la nova seu l’11 de
setembre del 2007, sent el President d’Honor i Thubten Wangchen el seu director.
Durant tots aquests anys, la Fundació ha anat creixent i ampliant les seves activitats, realitzant cursos,
conferències, exposicions, gestió d'ajuts, apadrinaments, viatges, intervencions públiques, etc. La
Fundació també ha estès la seva activitat des de Catalunya a la resta d'Espanya mitjançant actes culturals,
presència en congressos i en actes a petició de mitjans de comunicació, televisions, ràdio, etc.
L'any 2004, gràcies a la cessió d'un nou i ampli espai, obre la una nova seu a Carrer Rosselló, 181 de
Barcelona. El trasllat de la Fundació es va fer amb l'objectiu de millorar i ampliar les seves activitats, la
qual cosa suposa un nou repte de futur, una fase d'expansió i creixement, i la possibilitat d'estrènyer el
vincle entre el poble tibetà i la realitat social i cultural d'aquest país que ens acull, amb la voluntat
d'estendre la cultura de la pau, els drets humans i la solidaritat.
La Fundació està recolzada per voluntaris i col·laboradors, i també per milers de simpatitzants que fan
possible la difusió de totes les activitats.
El Tibet, “el país de les neus”, és el territori més elevat del planeta Terra. Envoltat per les serralades del
Himàlaia, el sostre del món, ha estat aïllat i desconegut durant molts segles. En la seva peculiar situació
geogràfica, ha desenvolupat una cultura i una saviesa mil·lenàries que destaquen per la seva religiositat,
la seva riquesa i el seu pacifisme. Les seves tradicions, la seva llengua i, sobretot, la seva tradició
filosòfica i espiritual han fet d’aquest poble una cultura única i irrepetible que no pot desaparèixer.
És precisament el caràcter tranquil i antibèl·lic d’aquest poble el que el va fer tan vulnerable davant la
força invasora de l’exèrcit xinès que des del 1959 ençà ha massacrat més d’un milió de tibetans, n’ha
obligat més de cent mil a exiliar-se, i està tractant d’esborrar qualsevol vestigi de la identitat cultural
pròpia del país envaït.
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MISSIÓ
A través d’aquesta Fundació es pretén difondre la cultura tibetana, la lluita pels drets humans del seu
propi poble i de tots els pobles oprimits del món, i donar a conèixer una mica més el carisma i la saviesa
del seu líder espiritual, Sa Santedat el XIV Dalai Lama del Tibet.
En reconeixement a la tasca realitzada des de la seva inauguració, en la defensa de la cultura i els Drets
Humans del poble tibetà, Sa Santedat el Dalai Lama va acceptar la “Presidència d’Honor de la Fundació”.
La Fundació Casa del Tibet promou l'intercanvi i coneixement mutu de cultures tan radicalment diferents
com la tibetana i l'occidental pot ser, a més d'enriquidor i atractiu, un valuós element de solidaritat amb
el poble tibetà.
La cultura del Tibet, que ha sabut atresorar i conservar en la seva filosofia un profund coneixement de la
naturalesa humana, és patrimoni de la humanitat i, com a tal, ha de ser coneguda i preservada per a tots.

QUÈ FEM
A la Fundació Casa del Tibet organitzem classes de meditació i ioga, conferències, cursos, seminaris i
tallers de filosofia budista, medicina, gastronomia, astrologia, història i llengua tibetana. A més a més,
també s’exposen mostres de pintura, fotogràfiques, pintura tibetana en Thangkas i altres expressions de
l'art tibetà. Sovint es projecten pel·lícules i un parell de cops a l’any es munten viatges a Índia, Nepal,
Tibet, Mongòlia, Bhutan, etc.
A part, hi ha una gran sala on s’organitzen esdeveniments artístics i musicals i on es fan festes tibetanes.
També participem amb altres organismes en campanyes locals i internacionals per a la defensa dels Drets
Humans, de la pau, de la protecció dels animals i del medi ambient.
Proporcionem informació especialitzada sobre el Tibet i cultures afins a través de la biblioteca,
mediateca, videoteca, publicacions, entrevistes i diverses activitats organitzades a la nostra seu.
D’altra banda, apadrinem nens i nenes, gent gran, geshes i monjos. Gràcies a aquest programa d’ajuda als
més pobres, els nens aconsegueixen escolarització bàsica, aliments i roba; els ancians assistència mèdica i
social; els adolescents sense recursos, accés a cicles formatius que els permeten la seva inserció en el
món laboral; els monjos i monges, preservar la transmissió de les ensenyances tradicionals.
Ens solidaritzem mitjançant diferents intervencions en la comunitat tibetana a l’exili proporcionant, per
un costat, ajuda bàsica en educació, sanitat, infraestructures, i per altre costat, construccions de pous,
d’escoles, de residències d’ancians, d’hospitals, etc. Es tracten de projectes fonamentals per aconseguir
un mínim de qualitat de vida en una comunitat molt necessitada.
Defenem els Drets humans tant en campanyes pròpies, com en col·laboració amb altres internacionals. La
Fundació sempre romana alerta i activa per denunciar públicament les atrocitats a les quals s’ha vist i es
veu sotmès en l’actualitat el poble tibetà, així com solidaritzant-se amb la defensa dels Drets Humans
d’altres ètnies.
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ACTIVITATS
Cultura: Promou i difon la cultura del Tibet en les seves diferents expressions: art, història, llengua,
medicina, folklore, cuina, viatges, etc.
Saviesa: Facilita el coneixement de la seva filosofia i la seva rica espiritualitat que, inspirades per el
budisme i gelosament preservades, han fet del Tibet una cultura sustentada en principis ètics como la
compassió i la tolerància i han donat al món grans mestres espirituals.
Documentació i mitjans: Proporciona una mediateca especialitzada, amb material de lectura, estudi i
documentació sobre el Tibet, i facilita informació directa i fiable als mitjans de comunicació.
Intercanvi Orient-Occident: Estimula un intercanvi enriquidor d’idees i cultures que poden afavorir una
millor comprensió de la naturalesa humana.
Drets Humans: Informa a l’opinió pública del nostre país de la problemàtica dels drets humans en el Tibet
i de la seva ressonància internacional.
Solidaritat: Promou l’ajuda i la solidaritat amb el poble tibetà tant en el territori del Tibet com en el
exili.
Medi ambient: Reuneix i difon investigacions, estudis i propostes per la conservació del ecosistema
tibetà.

ORGANITZACIÓ
La nostra fundació està regida per un Patronat, que es renova a cada dos anys, i amb el seu suport i
assessorament, oferim una àmplia programació en la qual utilitzem les nostres capacitats amb la
motivació de donar a conèixer la cultura tibetana i la situació dels tibetans i tibetanes dins al Tibet i arreu
del món.
Composició del Patronat actual:
•
President: Ven. Thubten Wangchen
•
Secretària: Maria Isabel Cortés
•
Tresorer: Biel Porcel
•
Vocal: Ngawang Topgyal
•
Vocal: Josep Baltà
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ESPAIS
Gompa – Sala de meditació
La Gom-pa (en tibetà, literalment, "lloc de meditació") és la sala principal de la fundació: un espai
utilitzat per als ensenyaments, iniciacions i cerimònies rituals budistes, a més de conferències, cursos,
presentacions de llibres, concerts i projeccions. Seguint el més tradicional estil tibetà, la gompa conté
"Mil Budes", per al benefici de tots els éssers.

Mini-gompa
La petita joia de la fundació, té pintada en les seves parets la vida del Buda Sakyamuni, des de la seva
il·luminació fins a la seva paranirvana. És la sala en què va estar acomodat Sa Santedat el Dalai Lama
durant la seva visita a Barcelona el 2007. Un espai reservat per a petits grups de meditació.

Gompa Chenresik
La més recent sala de la fundació, dedicada al Buda de la Compassió (Chenrezik en tibetà i
Avalokiteshvara sànscrit), és un espai on es desenvolupen cursos, classes de ioga, grups d'estudi i
meditació.

Sala d’exposicions
A la primera planta de la fundació tenim un espai per a exposicions (fotografies, pintures, escultures,
instal·lacions, i altres manifestacions artístiques) que es renova mensualment. Hi ha també en aquest
espai, de forma permanent, un gran Mandala de Kalachakra. Encara que aquest art té un caràcter
transitori, ja que es dissol amb un ritual que simbolitza la 'impermanència' de totes les coses, aquest
Mandala s'ha conservat a la nostra seu com una mostra de l'art sagrat tibetà. També es pot apreciar una
maqueta a escala del Palau Potala, quan Sa Santedat el Dalai Lama vivia al Tibet.

Botiga tibetana i biblioteca
La botiga és una de les activitats de suport a la Fundació. Amb el que es recull, s’ajuda a sufragar els
costos de tota l'estructura. Molts dels seus articles són fets per les comunitats de tibetans a l'exili de
l'Índia i Nepal. A la nostra botiga tibetana pots trobar des d'objectes rituals, a llibres, CD, DVD, artesania i
obres d'art tibetana.
La biblioteca de la Fundació Casa del Tibet és un centre de documentació multimèdia especialitzat en el
món i la cultura del Tibet, i el budisme de les diferents tradicions. La funció principal de la Biblioteca és
apropar el Tibet a Espanya des de les diverses disciplines que componen el coneixement, per oferir una
perspectiva integral de la cultura tibetana en les seves diferents manifestacions com són: la filosofia, la
religió, la cultura o els drets humans, integrant suports com a testimoni de la vida social i cultural dels
països, és a dir, llibres, música, cinema, revistes acadèmiques, etc. Aquests materials estan a disposició
de totes les persones que visiten la Fundació i els socis, a més, poden beneficiar-se, entre d'altres coses,
del préstec de llibres.
CONTACTE: Fina Iñiguez comunicacio@casadeltibetbcn.org
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