DALAI LAMA
Barcelona 2007

Memòria de la visita de
Sa Santedat Tenzin Gyatso
el XIV Dalai Lama

Antecedents
Sa Santedat no visitava Barcelona des de fèia una dècada. Les seves visites anteriors previstes
per l’any 2004, en motiu del fòrum internacional de les cultures, i la de l’any anterior 2006,
havien estat cancel.lades per raons alienes a la seva voluntat.
L’any 1994 el XIV Dalai Lama visità capital catalana per a impartir un intens programa
d’ensenyaments i la iniciació de Kalachakra. La darrera visita del XIV Dalai Lama a
Barcelona va tenir lloc el 1997, en motiu de la conferència en el marc del programa
“Tibetania”, al Palau dels Esports d’aquesta ciutat.
Com en les anteriors ocasions, la visita estava prevista per l’estiu, si bé aquest any, al mes de
febrer i per consideracions diverses, Sa Santedat anuncià la seva visita per a la tardor del
2007. Concretament per als dies 10 i 11 de setembre, la qual cosa ha fet que coincidís amb
dates d’especial rellevància per a Catalunya, en particular la Diada nacional de l’Onze de
Setembre.

BARCELONA 2007
Sa Santedat Tenzin Gyatso el XIV Dalai Lama va acceptar la invitació del Ven. Thubten
Wangchen, que encapçala la Fundació Casa del Tíbet de Barcelona, de visitar la capital
catalana durant els dies 10 i 11 de setembre, per impartir una Conferència Pública i inaugurar
oficialment la nova seu de la Fundació.
Ha estat un motiu de gran alegria tornar a rebre el Dalai Lama a Barcelona, després de 10
anys de la seva última visita. La Fundació Casa del Tibet ha organitzant amb entusiasme cada
detall de la programació amb la voluntad d’oferir les millors condicions perquè aquesta
trobada amb Sa Santedat sigués auspiciosa i el seu missatge de pau arribés al major nombre
de persones possible. La gran expectativa de la presència de Sa Santedat s’han vist satisfeta.
La Conferència Pública de Sa Santedat "L'Art de la Felicitat" ha tingut lloc el dilluns 10 de
setembre, a les 15h, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Sa Santedat Dalai Lama arriba a Barcelona
Barcelona, 9 de Setembre de 2007, 11.30 hores
Sa Santedat el XIV Dalai Lama arriba a la ciutat de Barcelona provinent de Nova Delhi,
diumenge 9 de setembre al matí. Aquest és el primer dels quatre països europeus que visitarà
en aquest viatge amb la finalitat de donar una sèrie de conferències i ensenyaments religiosos.
Sa Santedat ha estat invitat a Barcelona per la Fundació Casa del Tibet.
A l’aeroport, li dónen la benvinguda el Ven. Thubten Wangchen, Director de la Fundació
Casa del Tibet, Mr. Jampal Chosang, Representant de Sa Santedat a Europa, çrinchen
Puntsok, Secretari de la Casa del Tibet de Parsís, el Cónsul de l’Índia a Barcelona, Sr.
González Balerano, l’Ambaixador de Panamà Sr.Humberto López Tirone entre altres
persones.
Sa Santedat a l’arribada a Barcelona

Sense més demora arriba a la ciutat on un
ampli nombre de representants de la
Comunitat Tibetana, exiliats residents a
España, membres de la comunitat budista,
entre els quals els monjos de la Universitat
Monàstica de Sera May vinguts fa uns dies
a Barcelona i representants de la comunitat
monàstica de Panillo i del centre budista
Nagarjuna, socis de la Fundació Casa del
Tibet i públic en general el reben amb gran entusiasme i emoció en entrar a l’Hotel Plaza, a
Barcelona. L’anunci de la seva visita ha despertat una gran expectativa durant la darrera
setmana, sobretot des del moment que es confirma. Un ampli nombre de mitjans de
comunicació també l’esperen i se li adrecen en el recorregut a la Sala de Conferències on
dóna la roda de premsa.

El Dalai Lama és benvingut per la Comunitat Tibetana, pel public i seguidors a la seva
arribada a l’Hotel Plaza de la Plaça d’Espanya.

Roda de Premsa a la Sala de Conferències de l’Hotel Plaza
Barcelona, 9 de setembre a les 12h.
La Conferència de premsa ha estat multitudinària, fins i tot per a Sa Santedat mateix va ser
difícil accedir a la sala. Hi assisteixen més de 150 mitjans de comunicació de tota Europa, Estats
Units i Àsia. El XIV Dalai Lama reiterà la importancia de desenvolupar i promoure una gran
compassió, bon cor i calidesa humana. Comenta el seu encàrrec i la responsabilitat en la
promoció dels valors humans, la pau mental i espiritual i l’harmonia interreligiosa. Indica
l’important rol que els mitjans de comunicació poden dur a terme en aquest aspecte.
Diverses preguntes han abordat questions polítiques, relacionades directa o indirectament amb
el poble tibetà. El Dalai Lama no ha volgut polemitzar i molt lúcidament ha subratlat que es
troba a Barcelona per parlar de la pau i l'espiritualitat.

El Dalai Lama, perseverant defensor dels valors i drets humans ha advocat també per la
separació entre el poder religiós i polític i per una educació en valors des d’un sistema laic.
Durant la roda de premsa, el Ven. Thubten Wangchen li ofereix la samarreta de la Campanya
“SOS Tibet” iniciada a Barcelona amb motiu de la seva visita. Nombrosos representants del
món artístic, polítics i intel.lectuals, del periodisme, fins i tot de l’esport i del futbol, dónen
suport al clam internacional pels drets humans del poble del Tibet, sotmès per les forces
militars des de l’invasió per l’exèrcit xinès l’any 1959.

Barcelona, 10 de setembre de 2007
La visita de Sa Santedat Dalai Lama a Barcelona té per objectiu principal la realització de la
Conferència Pública “L’Art de la felicitat” al Palau Sant Jordi, en recinte Olímpic de
Montjuïc, i la inauguració oficial de la nova seu de la Fundació Casa del Tibet, a
Barcelona, on a més de donar un ampli nombre de recepcions públiques, serà entrevistat
particularment per nombrosos mitjans de comunicació de premsa, ràdio i televisió.

Recepció de Vicepresidència de la Generalitat al Palau de Pedralbes
A les 9 hores del matí és rebut en audiència privada amb el Vicepresident de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira, acompanyat per la Directora General d’Afers
Religiosos, Sra. Montserrat Coll i altres membres del Departament d’Assumptes Exteriors de
la Generalitat al Palau de Pedralbes, seu privada del govern autònom de Catalunya.
Barcelona, 10 de setembre de 2007, 9h. Palau de Pedralbes.

Recepció per part del Vicepresident de la Generalitat, de la Directora d’Afers Religiosos
i altres membres del govern.

Entrevistes amb mitjans de comunicació el mateix matí
Dilluns 10 de setembre de 2007, matí.
A més de la roda de premsa, el mitjans de comunicació de Catalunya mantenen una intensa
activitat informativa sobre el XIV Dalai Lama durant la seva estada a Barcelona.

Sa Santedat és entrevistat per Mònica Tarribes en el programa “La Nit al Dia”, de TV3
de Catalunya

Entrevista de Sa Santedat amb Antoni Bassas, de Catalunya Ràdio.

Recepció oficial al Parlament de Catalunya
Barcelona, 10 de setembre, 11 hores
Sa Santedat el Dalai Lama, és convidat oficialment pel President del Parlament de Catalunya,
Excm. Sr. Ernest Benach i rebut per aquest a la seu oficial del Parlament al Parc de la
Ciutadella de Barcelona.
La recepció és produeix amb tots els honors oficials i en presència dels Mossos d’Esquadra en
formació.

La benvinguda oficial és a càrrec d’Ernest Benach, la Mesa del Parlament i Representants del
tots els partits polítics. Després de la recepció oficial, té lloc una roda de premsa i breu
parlament a l’entrada de la càmara davant un gran nombre de mitjans de comunicació que
n’estàn fent un seguiment exhaustiu. L’acte té una especial rellevància ja que coincideix amb
les celebracions i recepcions especials que es realitzen al Parlament en motiu de l’Onze de
Setembre, la Diada Nacional de Catalunya.

El XIV Dalai Lama és convidat en Audiència al Parlament de Catalunya pel President
del Parlament, Sr. Ernest Benach, Barcelona 10 de setembre de 2007, 11 hores.

Parlamentaris i premsa a l’interior del Parlament de Catalunya

Els membres de la Mesa del Parlament i els representants dels partits polítics presents a
l’audiència, davant els nombrosos mitjans de comunicació i els convidats oficials de la
Fundació Casa del Tibet.

Membres del Parlament a la Cambra de Representants

Salutació personal de Sa Santedat Dalai Lama a un Mosso d’Esquadra, trencant el
protocol.

Barcelona escolta “L’art de la felicitat”
Barcelona, Palau Sant Jordi, 10 de Setembre de 2007, 15 hores
Sa Santedat el XIV Dalai Lama ha donat una conferència sobre “L’Art de la Felicitat”, davant
la presència de més d’11.000 persones al Palau Sant Jordi, en el recinte olímpic de Montjuïc.

Palau Sant Jordi, més d’onze mil persones escolten a Tenzin Gyatso, el XIV Dalai Lama

L’acte fonamental del programa de la visita de Sa Santedat a Barcelona, pren un caràcter
especialment profund i emotiu. Enmig del calor humà de les més d’onze mil persones, el
Dalai Lama, només sortir entre el públic, saluda un a un als vora 150 discapacitats que
l’esperen amb gran emoció.
La presentació formal de la conferència ha estat concebuda des de la Fundació Casa del Tibet
com una ofrena al homenatjat Premi Nobel de la Pau, líder espiritual i temporal del poble
tibetà, reconegut internacionalment com a defensor incansable dels drets humans.
La “Ofrena musical” s’inicia per part del Cor de l’Escolania de Montserrat, renomat grup
coral de veus infantils del monestir benedictí de Montserrat, amb cants religiosos i espirituals
tradicionals de Catalunya. Segueix la veu de Maria del Mar Bonet, acompanyada al llaüt per
Lautaro Rosas, interpretant en solo un llarg fragment d’”El Cant de la Sibil.la”, amb text de
l’Apocalipsi de Sant Joan.
L’ofrena conclou amb el cant dels membres de la Comunitat Tibetana de Barcelona que lloen
a Sa Santedat en una obra especialment composta per Tenzin Choegyal amb lletra de Bagri
Rimpoche dos anys abans per a l’anterior visita que hagué de ser cancel.lada.

Palau Sant Jordi. Ofrena musical de l’Escolania de Montserrat, Maria del Mar Bonet i la
Comunitat Tibetana.

A més de la música, a l’escenari s’hi han posat la resta dels elements tradicionals d’ofrena:
aigua, flors, incens, llum, fruits, com també arbusts tradicionals mediterranis i pètals.

Sa Santedat Dalai Lama, Conferència pública “L’art de la felicitat”, Palau Sant Jordi,
Barcelona

Sa Santedat Dalai Lama inicia el seu parlament després de la presentació al nombrós públic
per part de Jordi Llompart, reconegut periodista i especialitzat documentalista sobre el Dalai
Lama i el poble tibetà, autor del reportatge “Paz y espiritualidad” projectat durant l’estona
d’accés del públic al recinte.

Extracte de la Conferència
Sa Santedat el XIV Dalai Lama recordà el monjo i anacoreta benedictí, Pare Basili, i oferí
una “katha” (foulard tibetà) blanca en tribut al seu recordat amic espiritual, traspassat
recentment. El líder espiritual tibetà agraí i aprecià la cantata i valorà amb molta estima que
els tibetans mantinguin viva aquesta cultura als països d’adopció.
Pel que fa al tema “L’art de la felicitat”, Sa Santedat digué que, allà on ell va, parla sempre
dels valors interiors humans, a fi de que esdevinguem persones més felices i sensibles.

Digué que ell no posseix cap poder sobrenatural per a guarir ningú, com algú imagina. Ell
parla sobre pau interna mitjançant un mètode realista o una apropament realista. Digué que el
vertader propòsit de les nostres vides es la felicitat o com sobreviure de manera feliç. Tots els
ésser sensibles desitgen la felicitat, volen superar el sofriment i tenen tot el dret de fer-ho.

Els sofriments esdevenen a dos nivells, nivell sensorial i nivell mental, digué. El sofriment
sensorial és gairebé el mateix per a tots els éssers sensibles, des dels homes fins als insectes
més menuts.
En canvi, hi ha grans diferències de sofriment a nivell mental, ja que nosaltres, els éssers
humans, tenim una intel.ligència més potent i també memòria, i tenim una tendència cap a
sofriments mentals més forts i potents. Bàsicament una intel.ligència més potent, major
memoria és positiu; és una font d’èxits i creativitat, però al mateix temps pot ser font de
sofriment, problemes i dolor. Per exemple, algú que en aquest moment disposa de tot el
necessari per a una vida comfortable, però per causa de la memòria i el record de fets
anteriors ell/ella pot desenvolupar ira, odi, por o frustració. Igualment, degut a la nostra
capacitat de pensar en el futur, podem tenir massa dubtes i pors pels quals desenvolupem ira o
frustració.
A més, d’aquests dos nivells, el nivell mental és més seriós. La infelicitat mental no pot ser
subjugada per el comfort físic, d’altra banda sí que les dificultats físiques poden ser superades
o amortides per la felicitat o satisfacció mental. Les experiències a nivell sensible o físic són
directes o immediates, per la qual cosa esdevenen urgents i hi parem més atenció.

El Dalai Lama digué que, donat que els problemes a nivell mental, com l’estrès, la ira o l’odi,
són originats per la ment, hem de trobar camins i mitjans per superar problemes mentals per
mitjà de la ment mateixa.
Finalment, a la seva conferència, posà també èmfasi en la promoció de l’harmonia
interreligiosa diguent que és altament necessari establir relacions més estretes sobre la base de
la comprensió mútua i el respecte, particularment als temps presents ja que algunes vegades
ocorren més conflictes i divisions entre la humanitat degut a les creences religioses, cosa que
produeix molt infortuni.

Les paraules de Sa Santedat Dalai Lama van ser seguides d’una sessió de preguntes i
respostes sobre un ampli vental de temes, des del concepte de Déu, la ciència i el Budisme
fins a la pau mundial. Una pregunta versà sobre la situació actual del poble tibetà, com el món
pot ajudar i donar suport a la causa Tibetana, a la qual respongué agraïnt i apreciant la
preocupació pel Tibet.
“Els Tibetans estàn passant a través d’un periode de dificultats”, digué i reiterà el seu objectiu
d’una plena i significativa autonomia dins de la constitució de Xina, el que és la millor
garantia per a la riquesa cultural i del medi natural del Tibet. Encoratjà a les persones aquí, als
països lliures, de visitar el Tibet i conèixer per nosaltres mateixos les condicions allí i
comparar amb el què propaga el govern comunista de la Xina.

L’acte ha estat finalitzat amb les paraules, que demostraven una profunda veneració i respecte
envers Sa Santedat, del Ven. Thubten Wangchen, Director de la Fundació Casa del Tibet, el
qual després de expressar-li un gran agraïment per haver acceptat la invitació de venir, li

demanà una nova visita en un futur proper. Aquestes paraules van ser seguides per un sincer
aplaudiment als nobles esforços d’aquest monjo tibetà.
Sa Santedat prometé una propera visita per l’any 2009.

La Conferència pública sobre “L’Art de la felicitat” i la visita
del Dalai Lama a Barcelona ha despertat una gran expectativa i ha estat seguida per
nombrosos mitjans de comunicació. El ressò mediàtic ha estat sorprenentment ampli, cosa que
posa de manifest el profund desig que tenia la ciutadania de Barcelona, de Catalunya, de tot
Espanya i dels punts més diversos del món, de rebre les paraules d’un dels éssers humans més
universal dels nostres temps, Tenzin Gyatso, el XIV Dalai Lama que porta arreu el seu ampli
missatge de bona voluntat, pau, amor i compassió al mateix temps que la defensa dels drets
humans i, en especial, els del poble del Tibet, des de la comprensió de les causes i fonaments
que originen el sofriment humà.
El XIV Dalai Lama, de 73 anys, ha difós aquest, el seu missatge, a Barcelona després d’una
llarga espera de deu anys. Les seves paraules i l’acomiadament final van ser seguits per una
emocionada ovació i llargs aplaudiments per part de tot el públic assistent.

El Dalai Lama inaugura la nova seu de la
Fundació Casa del Tibet a Barcelona
Barcelona, 11 de Setembre de 2007.
Sa Santedat el XIV Dalai Lama ha inaugurat oficialment la Fundació Casa del Tibet, en la
nova seu al c/ Rosselló 181 de Barcelona, el dia 11 de setembre de 2007. Tallà la cinta i entre
pètals de flors, acompanyat pel Ven. Thubten Wangchen, Director i fundador de l’entitat i
enmig dels nombrosos assistents, socis i membres de la comunitat tibetana, beneí les sales i
espais de l’edifici.

La Casa del Tíbet de Barcelona va néixer com una associació cultural i solidària de caràcter
no lucratiu l’any 1994; l’antiga seu havia estat també inaugurada per Sa Santedat el Dalai
Lama aquell any. L’entitat té per finalitat difondre en el nostre país la cultura autòctona del
Tíbet, preservant la seva riquesa mil.lenària en les seves diferents manifestacions i les seves
possibles aportacions a la societat moderna actual, d'una banda, i per un altre, ajudar al poble
tibetà, en especial als refugiats a l’exili.
Després d'anys d'intens treball, la Casa del Tíbet es va transformar en Fundació per a complir
millor els seus objectius en la defensa de la cultura i els drets del poble tibetà, la cooperació
internacional i l'activitat solidària destinada a aquest tan necessitat i perseguit poble, i en els
països que els acullen.
En reconeixement a la tasca realitzada des de la seva inauguració, Sa Santedat el Dalai Lama
va acceptar la Presidència d'Honor de la Fundació, el que va suposar un gran al·licient per a
l’entitat.

Fundació Casa del Tíbet
Audiència als membres
11 de Setembre 2007

Benedicció del Dalai Lama
Fundació Casa del Tibet, Barcelona, 9 hores del matí
Sa Santedat el XIV Dalai Lama juntament amb els monjos del Monestir de Sera Mey, vinguts
d’Índia especialment per aquesta ocasió, així com membres de la comunitat monàstica de
Panillo i del Centre Nagarjuna de Barcelona, resaren oracions auspicioses. El Dalai Lama
recorregué després lentament cadascun dels àmbits i els beneí amb oracions. La Fundació ha
reservat un petit espai com a record de la seva presència.
Seguidament tingué lloc una audiència privada amb els membres i patrocinadors de la
Fundació Casa del Tibet, on Sa Santedat valorà l’esforç significatiu que aquest fan i encoratjà
a que aquesta institució sigui seu de coneixement actiu i s’utilitzi com a centre acadèmic on es
pugui aprendre dels profunds coneixements filosòfics i culturals del budisme, així com
eixamplar l’intercanvi entre els filòsofs budistes i els científics i intel.lectuals del món.
A continuació Sa Santedat rebé als membres de la Comunitat Tibetana de Catalunya i
d’Espanya i alguns altres exiliats vinguts de diferents països d’Europa, als quals recordà la
importància de la preservació de la tradició cultural tbetana, mantenint el procés
d’enriquiment i intercanvi mutu amb el pais d’acollida. Va també emfasitzar que en tot
moment fóssin conscients de les dificultats actuals que estan visquent els seus germans i
compatriotes en el territori del Tibet.

El Dalai Lama beneeix la Gompa de la Fundació Casa del Tibet
i rep en audiència a la Comunitat Tibetana. Barcelona, 11 de setembre de 2007
Posteriorment, Sa Santedat rebé prop de dos-cents representants de centres budistes tibetans,
de centres de diverses tradicions budistes i, monjos de comunitats monàstiques, en la que ha
estat una de les trobades de centres d’àmbit budista de més gran significació i també una gran
ocasió de contacte i intercanvi entre els seus membres, sovint dedicats internament a l’estudi i
l’oració.
Per a aquesta ocasió, la Fundació Casa del Tibet amb el suport de molts particulars, ha
construít el “Temple dels Mil Budes”, mostra extremament auspiciosa d’escultures de Buda
Shakyamuni els emplenades d’oracions en forma de mantres beneïts pels monjos del Monestir
de Sera Mey.

Recepció de l’Arquebisbe de Barcelona al
Palau Episcopal
Barcelona, 11 de setembre, 14 h.
Durant un recés en les audiències, el migdia de l’11 de Setembre Sa Santedat Dalai Lama va
trobar-se amb l’Arquebisbe de Barcelona, Rev. Lluís Martínez Sistachs, al Palau Episcopal de
la Catedral.
Ambdós varen tractar de temes relacionats amb la espiritualitat i la necessitat d’un diàleg
sobre la fe comuna. Ambdós intercanviaren les reflexions espirituals comunes i valoraren
positivament el diàleg interreligiós i especialment la col.laboració entre catòlics i budistes.

Rev. Mn. Lluís Martínez Sistachs i Sa Santedat Dalai Lama.
Arquebisbat de Barcelona
Al final de la visita a Barcelona i a la seu de la Fundació Casa del Tibet, va ser entrevistat per
diversos mitjans de gran audiència.

El XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso, en entrevista amb Carles Franzino de la Cadena
Ser.

Repercussió en els mitjans de comunicació més importants
Roda de Premsa, 9 de setembre de 2007
400 periodistes acreditats amb repercussió en tots els mitjans de comunicació locals i
nacionals (TV´s, radios, premsa diària, Internet)
Conferència “L’Art de la felicitat” al Palau Sant Jordi, 10 de setembre
Més de 150 periodistes acreditats pertanyents a la premsa escrita, radio, televisió i altres
mitjans.
Entrevistes exclusives:
10 de septembre
Mónica Terribas - programa “De la nit al dia” – TV3 (màxima audiència en la seva
franja horària)
Antoni Bassas – programa “El matí” – Catalunya Ràdio (máxima audiència a
Barcelona)
Xavier Más de Xaxás i Joaquim Luna – “La Vanguardia” – (diari de referència i el de
més difusió a Catalunya)
11 de septembre
Carles Francino – programa “Hoy por hoy” – Cadena Ser (màxima audiència en el
territori espanyol – més de 2 mi.llions d’oients)
Ferrán Sales – periódico El País – periódico de referencia nacional e internacional, y el
más vendido en España.
Entrevista per a l’equip de “Informativos Telecinco” – el de major audiència nacional
David Caminada –diari “Avui” – el de major tirada en català
12 de septiembre
Entrevistes compartides amb periodistes de 3 mitjans: Rosa Cornet per a TV3
(documental sobre el Tibet), Crisitina Carrillo Albornoz per a l’ABC Cultural, revista
dominical del diari; i per a la Revista Vogue – España.

Partença cap a Lisboa, dimecres 12 de setembre de 2007.

Un cop finalitzats tots els actes, Sa Santedat Dalai Lama, envoltat de un numerosísim grup de
persones que l’acomiadaren amb un profund sentiment d’agraïment, va partir cap a l’aeroport
de Barcelona, en direcció a Lisboa on tenia previstes unes jornades d’ensenyaments de
filosofia budista i una nova conferència pública, tot manifestant la gran alegria d’haver estat
entre nosaltres i la promesa de tornar a visitar Barcelona ben aviat.

Tashi Delek!

Barcelona, abril-setembre de 2007.

Equip organitzador:

Director: Ven. Thubten Wangchen; Coordinació: Helena Cordón; Assistent de direcció i web:
Ngawang Topgyal; Comunicació i premsa: Fina Iñiguez; Producció: Biel Porcel, Manel Lesan
i MacKey; Voluntaris: Montse Badia; Sangha:Rosa Laffitte; Relacions públiques:Carlos
García de Olalla;; Ajudants: Rafa, (producció), Jordi Santandreu i Elisabeth (premsa i
difusió); Discapacitats: Xavi Duacastilla, Xavi i Julia; Fotografia: Roser Vilallonga, Jordi
Carot, Xavi Santamaria i Angel Arjona; Video i presentador: Jordi Llompart; Publicació:
Nuria Fenollar, Traductores: Aida Rius i Nerea Basurto, Decoració: Teresa Trullols, Pintors:
Jorge i Enrique; Comptabilitat: Francis Fortuny; Socis: Enric Aynó; Productes tibetans: Som,
Pepi i Sonam; Seguretat i Transports: Joan Marc Fontanillas i el seu equip; i tota la Comunitat
Tibetana de Barcelona.
La Fundació Casa del Tibet ha rebut a més i en tot moment el suport del treball i l’aportació
de voluntaris, col·laboradors, simpatitzants i socis, a més del Patronat anterior i l’actual, així
com la inestimable col.laboració, oracions i presència dels Monjos del Monestir de Sera Mey,
Índia, sense els quals no s’haguéssin pogut fer reals els projectes i les activitats, com s’ha
posat de manifest ara, en aquest any 2007, per a l’organització de la visita de Sa Santedat a
Barcelona.
Edicions:
Cartell de difusió: “Dalai Lama. Barcelona 2007”, disseny de Maho Somekawa
Full de difusió: “Dalai Lama. Barcelona 2007”, disseny de Ferran Sierra
Publicació del llibre: “La compassió i l’individu”, en versió original anglès, català i castellà, a
càrrec de la Fundació Casa del Tibet, disseny de Nuria Armengol i Clara Xiol

