
 

 

 

 

PRESENTACIÓ A LA TAULA DE BONES PRÀCTIQUES 

Les violències masclistes són una de les principals problemàtiques estructurals que patim a les 

nostres societats com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el 

marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, que es sustenta en el 

sistema patriarcal. 

Es tracta d’una violència cap a les dones que s’estén a tots els àmbits caracteritzada per l’abast 

de la seva prevalença, la gravetat de les seves conseqüències i que implica una greu vulneració 

dels drets humans de les dones, les joves i les nenes. I és una violència que, la majoria de les 

vegades, es presenta en forma subtil, integrada en les pràctiques y conductes culturalment 

acceptades de la nostra societat (invisibilització, anul.lació, control, culpabilització, 

desconsideració, etc.). Cal palesar aquestes pràctiques de desigualtat i violència en tots els 

àmbits, també en el de les tradicions religioses. 

Perquè una tradició religiosa o espiritual es mantingui viva i segueixi sent font d’inspiració, ha 

de ser flexible i capaç d’adaptar-se a l’època en què es troba. Un dels aspectes que més cal 

tenir en compte en la reconstrucció de les religions i creences espirituals és el fet que la 

majoria d’elles s’han originat sota la influència d’un context sociocultural fortament patriarcal: 

els homes al centre i les dones, així com la natura, a la perifèria. En conseqüència, tant la 

interpretació de les religions com la major part de la documentació historiogràfica existent, 

tant occidental com oriental, està fonamentada en una visió androcèntrica. Els textos i litúrgies 

han estat escrits per homes i dirigits a homes; qualsevol referència a les dones sol ser com a 

objecte i no pas com a subjecte. Per tant, la seva visió i experiència ha estat, en gran manera, 

exclosa i silenciada des de sempre. 

Davant d’aquest context, es fa evident la necessitat d’aplicar la perspectiva de gènere en 

l’àmbit religiós i espiritual. Per tal d’afrontar aquest repte, es va fundar Sakyadhita Spain a 

principis del 2015. En aquest moment es va integrar a la xarxa internacional de dones budistes, 

constituïda l’any 1987. Es tracta de l’única organització budista transversal, en el sentit que 

està integrada per dones de totes les tradicions budistes. La seva estructura és horitzontal i 

flexible, en comptes de jeràrquica i piramidal, la qual cosa permet fomentar l’equitat, la 

cooperació i la cocreació. La seva missió és superar la visió androcèntrica que es troba 

impregnada en el budisme. 

 

 

https://sakyadhitaspain.org/


Aquest obstacle fonamental sorgeix del fet que el budisme, com passa amb la majoria de 

religions, ve fortament marcat pel condicionament cultural de les societats patriarcals pròpies 

de l'època en què es va originar. Superar aquest obstacle prendrà temps, ja que implica una 

transformació radical en què cal diferenciar el que és cultural del que és essencial, allò que cal 

transformar i allò que cal preservar. Qualsevol discriminació envers les dones al si del budisme 

és un aspecte cultural i per tant cal transformar-lo. Però, com diu el Dalai Lama, “haureu de ser 

vosaltres, les dones, qui impulseu el canvi”. En aquest sentit, Sakyadhita va prendre la 

iniciativa d'abordar aquesta tasca.  

Des de Sakyadhita pensem que, per tal que el budisme segueixi sent un camí d'alliberament 

vàlid per a la societat actual, les dones, tant monges com laiques, tenim la responsabilitat de 

dur a terme un treball de relectura dels ensenyaments des de la perspectiva de gènere, i  

alhora promoure la transmissió del budisme a través de les mestres. En aquest sentit, cal 

reconèixer que s'ha avançat molt, però també és cert que queda molt per fer. Prendre 

consciència d’aquest context és essencial.  El condicionament cultural del patriarcat que 

arrosseguem de manera inconscient està tan arrelat que sovint no ho veiem. Per fer-nos una 

idea, per exemple, la paraula dona en tibetà significa renaixement inferior… Aquesta és la 

barrera psicològica més important amb què s'enfronten les dones: reconèixer el 

condicionament cultural propi. Per superar aquesta barrera és important crear espais que 

permetin plantejar aquestes qüestions, compartir experiències amb altres dones i potser 

atrevir-se a generar altres maneres de fer i ser. 

Des de Sakyadhita treballem en diverses línies per fer realitat aquests reptes de canvi, 

pràctiques que intentem també transmetre als diferents centres budistes a través de la 

informació publicada a la nostra web, l’enviament del nostre butlletí i també a través de nostre 

vincle amb la Coordinadora d’entitats budistes de Catalunya, amb qui vàrem coorganitzar la X 

Jornada de Budisme a Catalunya (al desembre farà just un any). 

En aquesta Jornada, que va portar per títol “Per què és necessària la perspectiva de gènere en 

el Budisme?” es varen recollir els resultats de les diferents taules, aportacions i debats en 

forma de decàleg per incorporar la perspectiva de gener en les entitats budistes que es va 

posar a disposició de tots els centres budistes de Catalunya i que, amb gran goig, hem vist que 

ha estat incorporat en l’espai d’aportacions i suggeriments a la web d’AUDIR per a la jornada 

d’avui.  

El Decàleg és el següent: 

 Identificar les desigualtats, discriminacions i abusos de poder per raó de gènere 

presents a la nostra comunitat. 

 Intentar utilitzar un llenguatge inclusiu en les pràctiques orals i escrites, als textos 

traduïts, als cursos i ensenyaments. 

 Transmetre el budisme i rellegir els textos canònics aplicant la perspectiva de gènere. 

 

 Fomentar la no-discriminació i la igualtat d'oportunitats a l'àmbit monàstic. 

https://sakyadhitaspain.org/observatorio-de-la-equidad-de-genero/guia-de-buenas-practicas-para-conseguir-la-equidad-entre-hombres-y-mujeres-en-los-centros-y-practicas-budistas/


 Llegir, estudiar i difondre els ensenyaments de dones mestres. 

 Recuperar llinatges femenins de transmissió i incloure'ls en recitacions i pregàries. 

 

 Generar estructures d’organització horitzontals i no jeràrquiques. 

 Trencar estereotips i prejudicis que desfavoreixen les dones. 

 Rebre formació per incorporar la perspectiva de gènere als nostres centres de dharma. 

 Compartir amb altres persones la idea que incorporar la perspectiva de gènere al 

budisme és una bona pràctica budista 

D’altres activitats que duem a terme i que considerem també bones pràctiques per afavorir la 

incorporació de la visió de gènere en el budisme son els cercles de pràctica per a dones 

budistes per tal de meditar i reflexionar juntes; la creació de materials per a afavorir la visió de 

gènere en els centres budistes o l’organització del Simposi de dones budistes hispanoparlants 

que organitzem cada dos anys; també la relectura  dels textos budistes amb visió de gènere o 

la reivindicació i el rescat de l’oblit de figures femenines que han estat mestres realitzades, 

entre d’altres. Però, especialment, volem destacar  la creació de l’Observatori de l’equitat de 

gènere on hem habilitat una bústia per tal que qui vulgui compartir alguna experiència sobre 

discriminació, abusos, assetjament o micromasclismes, ens pot escriure a 

sakyadhitaspain@gmail.com per tal de denunciar-ho.  

 

Moltes gràcies. 

 

Sakyadhita Spain. Barcelona, 27 de novembre de 2021 
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