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“Compassió i justícia social” 
 
Ens complau anunciar el XIV Congrés de Sakyadhita, que se 
celebrarà a Indonèsia, a Sambi Resort, ubicat a la zona 
muntanyosa de la perifèria de Yogyakarta. L’entorn tropical i les 
àmplies zones verdes de Sambi són un escenari ideal per a la 
meditació, les ponències acadèmiques, els tallers, els debats 
interactius i els intercanvis culturals. Totes les veus són 
benvingudes als congressos de Sakyadhita: dones (i homes) 
laiques i monges de totes les edats, nacionalitats i punts de vista. 

 
 
 



	  

	  

 
 
Sakyadhita, compassió i justícia social 
 
Al llarg de molts segles, les dones budistes han fet contribucions 
significatives al benestar espiritual i social de les seves comunitats. 
Tanmateix, sovint se les exclou dels processos que configuren la 
seva comunitat, com ara les negociacions entre els líders religiosos, 
polítics i socials. És possible que les persones que prenen decisions 
i els activistes socials ignorin les contribucions de les dones 
budistes, i que elles es mantinguin desconnectades dels afers 
globals que afecten la seva vida diària. El XIV Congrés de 
Sakyadhita proporcionarà una oportunitat per debatre sobre com 
crear més bones connexions entre el Dharma i les dimensions 
socials i polítiques de l’experiència de les dones. Examinarem com 
la compassió i el desenvolupament espiritual poden ajudar a 
construir un món més just i en pau. 
 
 
 
Sakyadhita: el despertar de les dones budistes 
 
Durant les últimes dècades ha augmentat considerablement 
l’atenció sobre la qüestió de les dones en el budisme. A més, a 
partir dels anys seixanta l’interès pel budisme ha crescut 
exponencialment a tot el món. Aquesta florida es deu a la tasca dels 
i les grans mestres budistes, a noves investigacions i publicacions 
sobre el budisme, a Internet, al desenvolupament de destacats 
centres educatius budistes i a les nombroses i dinàmiques 
organitzacions budistes de servei social. La recent onada d’interès 
pel budisme ha coincidit amb l’increment de la sensibilització 
general sobre la capacitat i el potencial de les dones. Si bé el Buda 
va reconèixer que les dones tenen la mateixa capacitat per al 
Despertar que els homes i un incalculable nombre de dones ha 
assolit l’alliberament, avui dia moltes dones interessades a estudiar 
el Dharma no tenen accés a l’educació budista, ni estan 
representades d’una manera adequada a les institucions budistes. 
Des del 1987 Sakyadhita ha creat fòrums per debatre sobre 
aquestes i altres qüestions centrals per a la vida de les dones 
budistes. 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
Programació general 
 
Arribada a Yogyarakarta 21-22 de juny 
Congrés    23-30 de juny 
Visites culturals   1-2 de juny 
Sortida de Yogyarakarta 3 de juny 
 
 
Els punts més destacats del congrés 
 
Temes dels grups de debat: 
 
- Diversitat i multiculturalisme 
- Diàleg transbudista 
- Dones budistes pioneres a Indonèsia 
- L’esperit de la compassió 
- L’ordenació de bhikkhunis: beneficis o obstacles 
- Igualtat, respecte i relacions entre laiques i monges 
- El budisme de Borobudur 
- El feminisme com un activisme compassiu 
 
Temes dels tallers: 
 
- Pràctica zen al monestir de la Il·luminació Perfecta 
- Construir una comunitat que visqui d’una manera intel·ligent 
- Honrar el cos en les tradicions budistes 
- La pràctica quotidiana del Dharma per a futures mares 
- Espoliar durant generacions 
- El lideratge de les dones budistes i la crisi mediambiental 
- Gènere i diversitat sexual 
…i molts més! 



	  

	  

Visites a espais del patrimoni cultural indonesi 
 
Després del congrés es farà una ruta de dos dies per visitar els llocs 
sagrats de la zona de Yogyakarta. La meditació a primera hora del 
matí a Borobudur, una de les meravelles del món, serà una 
experiència inoblidable. En aquest recorregut cultural es visitarà 
Pawon, Mendut, Ratu Boko, Kalasan, Sari, Sewu, Plaosan i altres 
monuments budistes i hinduistes històrics. També hi ha la 
possibilitat d’organitzar visites addicionals independents a Bali, 
Sumatra i altres illes. 
 
 
Inscripció 
 
La inscripció es pot fer en línia a www.sakyadhita.org 
 
Les costos, en dòlars americans, són: 
- Inscripció abans de l’1 de març: 60$ 
- Inscripció abans del 15 d’abril: 80$ 
- Inscripció abans del 15 de maig: 100$ 
- Visites a temples l’1 i el 2 de juny: 30$ 
- Menjar (cuina tradicional indonèsia vegetariana, del 23 al 30 de 
juny): 80$ 
- Transport gratuït des de l’aeroport el 21-22 de juny i fins a 
l’aeroport l’1-2 de juliol. 
 
A Sambi Resort, l’espai on tindrà lloc el congrés, hi ha allotjament 
per uns 20$ al dia. Als pobles de la zona hi ha opcions més barates, 
per 10$ al dia. Inscriu-te aviat per assegurar-te que podràs escollir. 
 
Sambi Resort 
JI. Kaliurang km. 19,2 
Desa Wisata Sambi 
Pakembinangun-Sleman 
Yogyakarta 
Telf.: +62 274 4478 666 
Fax: +62 274 4478 777 
 
Per fer la reserva amb el descompte del Congrés, entra a 
http://www.sambiresort.com/contact.html i envia un correu electrònic 
al contacte. Al missatge, indica-hi “Sakyadhita Event 2015”. 
 
Per a més informació, escriu a indonesia2015@sakyadhita.org 



	  

	  

Indonèsia, terra d’antigues cultures budistes 
 
Amb 13.466 illes i 255 milions d’habitants, la República d’Indonèsia 
és el quart país més poblat del món. La biodiversitat dels seus 
magnífics boscos pluvials és la segona més gran del planeta. 
Indonèsia és una nació independent des del 1945 i el país musulmà 
més gran del món (86%). Hi ha més de 300 grups ètnics diferents i 
significatives poblacions budistes (1,8%), cristianes (8,7%) i hindús 
(3%), que conviuen amb les creences ancestrals. Quatre milions de 
budistes viuen en ciutats i pobles de tot el país, fonamentalment a 
Java, Sumatra, Bali i Lombok. 
 
Els arqueòlegs han descobert xarxes extenses de temples i 
monuments budistes, especialment a Sumatra i Java. El monument 
més famós és Borobudur, un enorme temple a prop de Yogyakarta, 
que es remunta al segle IX. Construït en forma de mandala de nou 
nivells, Borobudur té 2.672 baixos relleus i 504 estàtues de Buda. 
Encara s’han de descobrir molt més tresors i detalls de la història 
budista d’Indonèsia. 
 

 
 
L’existència d’una gran quantitat de tresors arquitectònics indica 
que durant segles Indonèsia ha estat un bressol de religions i 
cultures. Prambanan, un antic temple hindú, data del segle VII. 
Candi Kalasan, un inspirador temple dedicat a Tara, és el 
monument budista més antic de Java (778 dC). 



	  

	  

 
 
La ciutat de Yogyakarta, la capital cultural de Java, fundada el 1755 
pel príncep Mangkuburni, és famosa per la seva resistència al 
domini colonial. Construïda al voltant del katron (el palau) del sultà, 
la ciutat és coneguda per les arts, especialment els batiks, la joieria, 
el teatre d’ombres xineses i la música de gamelan, i per les seves 
universitats. 
 

 
 
A Sumatra, el coneixement budista es va desenvolupar al regne 
Srivijaya a partir del segle VII. Els budistes tibetans expliquen la 
història d’Atisha Dipankara Shrijnana, un gran monjo erudit de 
Bengala que va viatjar a Indonèsia el 1032 para recuperar valuoses 
ensenyances que havien desaparegut a l’Índia. En aquell moment, 
el regne de Srivijaya era un dinàmic centre d’estudis budistes. 
Després de 12 anys, Atisha va tornar a l’Índia i després el van 
convidar al Tibet, on va establir les bases de les escoles budistes 
de la Nova Traducció: Sakya, Kagyu i Gelug. Se’l venera 
especialment per haver recuperat La pràctica del Bodhisattva, de 
Shantideva, un text clàssic que ensenya com desenvolupar la ment 
altruista de la Il·luminació (bodhicitta). És gràcies als antics budistes 
d’Indonèsia que aquesta ensenyances tan valorades es van 
preservar per a la humanitat. 
 



	  

	  

 
Un altre tresor cultural magnífic d’Indonèsia és la seva cuina. Els 
participants al congrés tindran l’oportunitat de conèixer especialitats 
pròpies de 12 províncies diferents. Les dones budistes de Java, 
Sumatra, Sulawesi, Kalimantan i molts altres indrets tenen moltes 
ganes de compartir la seva llegendària hospitalitat. Plats com ara el 
tempeh, el gado-gado i les versions veganes del nasi goreng (arròs 
fregit), el satay i el mie goreng (fideus fregits) es cuinaran expres-
sament per a Sakyadhita, les filles del Buda, i les seves amistats. 
 

 
 
Consells per al viatge 
 
Compra el bitllet d’avió amb arribada el 21 o el 22 de juny a 
l’Aeroport Internacional de Yogyakarta (Asi Sucipto). L’organització 
proporcionarà el transport des de l’aeroport fins a l’espai del 
congrés. A l’aeroport es poden aconseguir visats de 30 dies per 
25$, ensenyant els bitllets d’avió. 
 
El clima d’Indonèsia és tropical, amb xàfecs diaris. Al juny, les tem-
peratures a Yogyakarta oscil·len entre els 23 i els 33 °C. És reco-
manable portar roba lleugera de cotó, paraigües i sandàlies o calçat 
còmode per caminar. Per respecte a la cultura indonèsia, assegura’t 
de vestir d’una manera austera (no portis pantalons curts, 
samarretes sense mànigues o roba que ensenyi parts del cos). 


