
U Ashin Sopaka, venerable monjo birmà, al capdavant d’uns seixanta monestirs
a Birmània i creador del Moviment per la Pau i la Llibertat a Birmània, el principal
lema del qual és “Pau interior és pau exterior”, ens oferirà en aquesta conferència
la seva experiència i visió de la situació actual a Birmània.

En la seva vida com a líder noviolent, dirigeix diversos programes culturals i
socials al seu país, a més d’encarregar-se de la formació d’activistes segons
els principis de la reivindicació i de la lluita pacifista.

A càrrec de:  
U Ashin Sopaka, venerable monjo birmà, activista socialment compromès
amb la justícia social de Birmània i del Sud-est Asiàtic

Presentació a càrrec de:
Concha Pinós, directora de Birmània per la Pau
Rafael Bueno, director de Política i Societat de Casa Àsia
 

En el marc del 65è aniversari de la Premi Nobel de la Pau Aung Sang Suu Kyi,
Casa Àsia i Birmania per la Pau es complauen a convidar-vos a la conferència

Viernes, 18 de junio de 2010, de 19.30 h a 21.00 h
Casa Asia · Auditorio Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Entrada libre · Aforo limitado

Más información: www.casaasia.es

Organitzat per:
Organizado por:

«El valor de l’esperança a Birmània»

Divendres, 18 de juny del 2010, de 19.30 h a 21.00 h
Casa Àsia · Auditori Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Entrada lliure · Aforament limitat

Més informació: www.casaasia.es

U Ashin Sopaka, venerable monje birmano, al frente de unos sesenta
monasterios en Birmania y creador del Movimiento por la Paz y la Libertad
en Birmania cuyo principal lema es “Paz interior es paz exterior”,  nos ofrecerá
en esta conferencia su experiencia  y visión de la situación actual en Birmania.

En su vida como líder noviolento, dirige varios programas culturales y sociales
en su país, además de encargarse de la formación de activistas basándose
en los principios de la reivindicación y la lucha pacifista.

A cargo de:  
U Ashin Sopaka, venerable monje birmano, activista socialmente compro-
metido con la justicia social de Birmania y del Sudeste Asiático

Presentación a cargo de:
Concha Pinós, directora de Birmania por la Paz
Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia

En el marco del 65 aniversario de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi,
Casa Asia y Birmania por la Paz se complacen en invitarle a la conferencia

En el marc de:
En el marco de:

«El valor de la esperanza en Birmania»

Edenpictures

Consorci Casa Àsia / Consorcio Casa Asia:

Alt Patronat / Alto Patronato:


