
 
 

 
 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA ANUAL  

DE SOCIS/ES  

DE L’ASSOCIACIÓ UNESCO  

PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS 

3 de desembre de 2009 a les 19h 
(Nàpols, 346, 1r) 

 
 
 
S’inicia a les 19,10h amb l’assistència dels socis: Elisabet Lheure, Cristina Monteys,  Lluís Carles 
Domínguez, Nathalie Reverdin, Lourdes Estrada, Yaratullah Monturiol, Quim Cervera, Jordi Gómez, 
Joan Botam, Martí Teixidó, Montserrat Farré, Mª Teresa Relat, Marta Matarín, Carolina Comacrós, 
Jordi Rubíes, Mª Assumpta Domènech, Alain González, Ester Corella, Francesc Torradeflot i Pilar 
Claret.         
 
Excusen assistència: Sharifa Rodríguez, Jaume de Marcos, Xavier Melloni, Halil Bárcena i Abel 
Camps 
 
Ordre del dia de l’assemblea 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del 3 de desembre de 2008 
2. Lectura del resum de la memòria d’AUDIR de 2009 
3. Presentació del balanç econòmic de 2009 i aprovació del pressupost del 2010 
4. Renovació del càrrecs  de la Junta d’AUDIR 
5. Informació de les ofertes de formació del 2009 -10 als socis/es 
6. Informació sobre les relacions internacionals d’AUDIR 
7. Autoritzacions que ha de fer l’assemblea 
8. Informació del nou soci d’AUDIR 
9. Precs i suggeriments 

 
1. S’inicia la reunió amb la lectura de l’acta de l’assemblea de 2008. S’aprova per unanimitat i 

sense esmenes. 
 

2. A continuació es fa lectura d’un breu resum de la memòria de 2009 de l’Associació UNESCO 
per al Diàleg Interreligiós. De cadascun dels apartats es va comentant només el que ha estat 
més significatiu. Els aspectes que prenen més relleu són:  

 
2.1. La creació i bona marxa del grup de diàleg interreligiós de les Religions del Llibre, així com 

la cohesió de la resta dels grups i la qualitat de les activitats que aquests han dut a terme, 
especialment el grup inicial, el de sostenibilitat i el de dones. 

 
2.2. La consolidació de la coral interreligiosa, reflexada en l’augment de concerts, en el premi 

rebut el passat mes de maig  i en la millora notable de la qualitat del seu cant. 
 

2.3. La creació de la Comissió de Formació de la Xarxa Catalana i el procés que està duent a 
terme. 
 

2.4. En motiu d’una pregunta feta pel Sr. Martí Teixidó, Francesc Torradeflot comenta la situació 
actual de la tasca de la Comissió d’Ensenyament i, especialment de la campanya per a una 
cultura religiosa generalitzada. Es considera que aquesta és una qüestió important que cal 
no deixar aparcada, sinó que s’ha de mirar de reprendre, en la mida del possible, perquè es 



considera una qüestió que té tota l’actualitat. S’acull la proposta i s’acorda que es plantejarà 
a la nova junta. 

 
2.5. L’augment de les visites a les pàgines web d’AUDIR, fetes des de diverses parts del món 

 
3. Lluís Carles Domínguez, responsable de la gestió econòmica de l’AUDIR, informa del balanç del 
2009. Fa referència als problemes en les fonts de finançament de l’Associació, és a dir, que les 
subvencions rebudes han anat a la baixa i comenta la incertesa de la situació cara el futur, respecte 
a l’economia de l’Associació. 
 
No és possible presentar als socis el pressupost fiable per al 2010 a causa de la crisi econòmica 
vigent, la qual cosa fa molt difícil concretar partides; malgrat tot, es preveu, però, un pressupost 
aproximatiu entorn els 93.000€. 
 
4. Tot seguit es procedeix a la votació dels nous càrrecs de la Junta d’AUDIR. 
 
Francesc Torradeflot informa del procediment a seguir i diu que, prèvia a la proposta de candidats 
que farà l’Associació, els socis estan en el dret de presentar les seves candidatures lliurament. 
 
El nombre total d’assistents a l’assemblea es de 20 persones amb dret a vot a llarg de la primera 
part de la votació, i 19 a la segona. 

 
S’inicia les votacions, a proposta del secretari, pel següent ordre: 
 
 

 Secretari 
 Únic candidat: Francesc Torradeflot  
 Comunica que és la darrera vegada que es presenta al càrrec de secretari 
 Nombre de vots: de 20 votants, 17 vots a favor, 3 abstencions, 0 en contra 
 S’aprova la seva reelecció per 4 anys (2009-2013) en càrrec de secretari  
  

  
 President/a 

 Única candidata: Natahalie Reverdin  
 Nombre de vots: de 20 votants, 17 vots a favor, 3 abstencions, 0 en contra 
 S’aprova la seva reelecció per 4 anys (2009-2013) en el càrrec de Presidenta 

 
 

 Vicepresident/a 
 Única candidata: Pilar Claret  
 Nombre de vots: de 20 votants, 17 vots a favor, 3 abstencions, 0 en contra 
 S’aprova la seva elecció per 4 anys (2009-2013) en el càrrec de Vicepresidenta 

 
 

 
 Tresorer  

 Únic candidat: Lluís Carles Domínguez 
 Nombre de vots: de 20 votants, 17 vots a favor, 3 abstencions 0 en contra 
 S’aprova la seva elecció per 4 anys (2009-2013) en el càrrec de tresorer 
 Cessa en el càrrec Jean-Jacques Vellino 

 
 Vocal 1 

 Única candidata: Yaratullah Monturiol 
 Nombre de vots: de 20 votants, 18 vots a favor, 3 abstencions i 0 en contra 
 S’aprova la seva elecció per 4 anys (2009-2013) en el càrrec de vocal 
 Cessa en el càrrec de Vicepresidenta 

 



 Vocal 2 
 Única candidata: Lourdes Estrada 
 Nombre de vots: de 19 votants, 17 vots a favor, 2 abstencions  
 S’aprova la seva elecció per 4 anys (2009-2013) en el càrrec de vocal  

 
 Vocal 3  

 Única candidata: Elisabeth Lheure 
 Nombre de vots; de 19 votants, 17 vots a favor, 2 abstencions   

 S’aprova la seva elecció per 4 anys (2009-2013) en el càrrec de vocal 
  

 Vocal 4 
 Únic candidat: Quim Cervera 
 Nombre de vots: de 19 votants, 17 vots a favor, 2 abstencions   
 S’aprova la seva elecció per 4 anys (2009-2013) en el càrrec de vocal  

 
 Vocal 5 

 Únic candidat: Jaume de Marcos  
 Nombre de vots: de 19 votants, 17 vots a favor, 2 abstencions  
 S’aprova la seva elecció per 4 anys (2009-2013) en el càrrec de vocal  

 
 Vocal 6 

 Única candidata: Sharifa Rodríguez 
 Nombre de vots: de 19 votants, 17 vots a favor, 2 abstencions   
 S’aprova la seva elecció per 4 anys (2009-2013) en el càrrec de vocal  

 
 Vocal 7 

 Única candidata: Montse Castellà 
 Nombre de vots: de 19 votants, 17 vots a favor, 2 abstencions   
 S’aprova la seva elecció per 4 anys (2009-2013) en el càrrec de vocal  

 
L’assemblea aprova que es deixi un lloc vacant per a un 8è vocal, que podrà ser cobert quan la 
Junta ho cregui convenient. 
L’assemblea considera que necessariament ha de ser un membre de la tradició jueva, amb la 
voluntat de que es vegi enriquida la pluralitat religiosa de la Junta. 
 
5. Pilar Claret informa als socis de les noves ofertes de formació que d’octubre de 2009 a juny de 
2010, l’AUDIR els ofereix, alhora que els recorda dels descomptes (20%) que gaudeixen en les 
activitats i publicacions del Centre UNESCO i de l’Associació. 
 
S’informa també de les darreres publicacions, el Calendari Interreligiós i la Guia de recursos 
 

 
6. Elisabeth Lheure, representant de l’AUDIR davant de l’IRU i membre elegida pel Consell Global 
amb seu a St. Francisco, informa de la projecció internacional de l’AUDIR a través de la Iniciativa de 
les Religions Unides i de la seva participació en els projectes internacionals de nivell europeu. 
 
Es fan les comunicacions següents: que Cristina Monteys forma part de la Conferència Mundial de 
les Religions per la Pau, de com s’està treballant a nivell europeu (hi ha un consell de líders 
europeus que fan la seva tasca a favor del països en conflicte) i que l’AUDIR és l’única entitat 
interreligiosa d’Espanya que en forma part en aquests moments. 
 
7. El ple de l’assembla fa les següents autoritzacions, votades a mà alçada i per unanimitat:  
 
7.1 Que el secretari, com a titular, pugui demanar subvencions i operar en el CCC de l’AUDIR 

 Nombre de vots amb què s’aprova la proposta: 19 de 19 
 



 Que es pugui fer l’actualització de titulars als bancs:  
 

 Al compte corrent de “la Caixa” 
 

o Donar de baixa en Francesc Rovira Llopart 
o Donar de baixa na Maria Jesús Agustín 
o Donar d’alta el nou tresorer, en Lluis Carles Domínguez Ródenas, que tindrà 

signatura compartida amb el secretari, Francesc Torradeflot Freixes, que continua 
en el càrrec. 

 Al compte de aixa Catalunya, els titulars continuen igual 
 Al compte del Banc Sabadell, els titulars continuen igual 

 
 Nombre de vots amb què s’aprova la proposta: 19 de 19 

 
 

7.2 Que s’autoritzi la modificació del estatuts d’AUDIR, introduint-hi la constitució de la nova Junta i 
el canvi de domicili del centre. Aquestes modificacions s’hauran de comunicar al Departament 
de Justícia i en acta notarial, segons sigui el cas. 
 

 Nombre de vots amb què s’aprova la proposta: 19 de 19 
 

 
8 S’aprova per unanimitat la incorporació del nou soci, el Sr.Quim Cervera 
 
9. Precs i suggeriments 
 
Natalie Reverdin fa notar que a la memòria de 2008 hi manca l’ informació del viatge a New York de 
la Montse Castellà i d’ella. També que a l’agenda de la web hi manquen algunes dates. Se’n pren 
nota per a poder fer-ne les correccions adients. 
 
Francesc Torradeflot informa de les dificultats econòmiques per a participar en la Parlament Mundial 
de les Religions a Melbourne 
 
Es suggereix la conveniència de penjar a la web la memòria d’AUDIR de 2009. S’aprova la 
proposta, si bé es considera que caldrà, primer, treure’n noms i dades que puguin esdevenir 
confidencials. 
 
Natalie Reverdin explica que Espanya no té cap delegació al CAUX (organisme que fa tasques de 
mediació). Proposa la possibilitat d’entrar en contacte amb ells des d’AUDIR. S’ajorna la qüestió per 
a plantejar-la a la propera junta. 
 
Assumpta Domènech demana quines són les condicions necessàries perquè un grup de diàleg 
interreligiós pugui entrar a formar part de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós. 
Francesc Torradeflot respon a aquesta qüestió. 
 
L’assemblea es dóna per acabada a les 21,15h 
 
Francesc Torradeflot     Pilar Claret 
Secretari      Vicepresidenta 


