
 
 

 
 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA ANUAL  

DE SOCIS/ES  

DE L’ASSOCIACIÓ UNESCO  

PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS 

16 de desembre de 2010 a les 19h 
(Nàpols, 346, 1r) 

 
 
 
S’inicia l’assemblea de socis de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós a les 19,10h. 
Assistents: Nathalie Reverdin (presidenta) Pilar Claret (vicepresidenta), Francesc Torradeflot (secretari), Lluís 
Carles Domínguez (tresorer), Elisabet Lheure (vocal), Lourdes Estrada (vocal), Quim Cervera (vocal), Jaume de 
Marcos (vocal), Jorge Burdman (vocal), Sharifa Rodríguez (vocal), Jordi Gómez, Martí Teixidó, Montserrat Farré, 
Jordi Rubíes, Hend Bautista, Carmen Salas, Hawwa Morales, Lama Dorje Dondrub, Mª Assumpta Domènech,  
 
Excusen assistència: Cristina Monteys, Francesc Rovira, M.Teresa Relat, Alfred Matarín, Joan Andreu Rocha, 
Arjan Naturmal,  
 
Ordre del dia de l’assemblea 
 

1.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del 3 de desembre de 2009 
2.  Lectura del resum de la memòria d’AUDIR de 2010 
3. Presentació del balanç econòmic de 2010 i aprovació del pressupost del 2011 
4. Elecció del càrrec de president  de l’AUDIR 
5. Informacions 

• Nous socis d’AUDIR 
• Ofertes de formació 2010-2011 de la Xarxa Catalana 
• La Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós: 

o Reunions anuals de la plenària i de la permanent 
o Manifest sobre el burca 
o Parlament Català de las Religions a Perpinyà 
o La Comissió de formació 

• XV trobada interreligiosa en motiu del Dia Mundial de la Sida 
• Relacions internacionals 
• Publicacions 
• Web d’AUDIR 

 
6. Precs i suggeriments 

 
1. S’inicia la reunió amb la lectura de l’acta de l’assemblea de 2009. S’aprova per unanimitat i sense esmenes. 

 
2. A continuació es fa lectura d’un breu resum de la memòria de 2010 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 bona marxa dels grups de diàleg interreligiós no només es consolida, sinó que pren embranzida i 
qualitat. La tasca dels coordinadors, feta amb creativitat i responsabilitat, ha fet possible aconseguir una 
situació d’estabilitat que propicia que es duguin a terme activitats i projectes de qualitat. Actualment hi 
ha cinc grups de diàleg en actiu. Pel que fa al 2009 s’ha reduït en 2 nombre de grups, però ha millorat la 
qualitat i el compromís. 

 
2.2. La consolidació de la coral interreligiosa ha fet que el seu prestigi i qualitat musical ha augmentat al llarg 

de l’any, la qual cosa s’ha fet palesa en la demanda d’actuacions que no es poden cobrir per manca de 
disponibilitat horària dels cantaires. La coral ha augmentat els seus membres de 36 a 43. 

 
2.3. Enguany, gràcies a una subvenció, ha estat possible la publicació del calendari interreligiós del 2010 

també en castellà. 
 

2.4. S’informa de les connexions que s’estan duent a terme amb els grups de diàleg interreligiós bascos, per 
a fer possible l’edició d’una revista interreligiosa en castellà en la línia de Dialogal. Aquesta revista, que 
aniria adreçada a l’Estat Espanyol i Amèrica Llatina, no significaria la traducció literal de la revista 
catalana, tot i que es desitja mantenir una estreta col·laboració entre ambdues edicions. 

 
2.5. La voluntat de publicar, també en castellà, els Objectius del Mil·leni. Aquest projecte es presentarà pel 

mes de febrer a algunes ONGs que hi puguin estar interessades, amb la voluntat de mostrar el paper 
positiu que pot tenir la religió en la consecució d’alguns d’aquests objectius. 

 
2.6. Elisabeth Lheure informa sobre la visita que feren a Barcelona les delegacions interreligoses de Nova 

York i Glasgow, durant la darrera setmana del mes d’octubre.  
 

2.7. L’exposició “Mirades en Diàleg” ha estat sol·licitada enguany pel Festival de Músiques Sagrades a 
Perpinyà per al 2011. Es comenta que aquest any les exposicions han tingut força demanda, sobretot la 
de Hans Küng que tracta de “Religions del món, ètica global i pau universal” 

 
2.8. Lluís Carles Domínguez informa sobre la renovació i la millora de la base de dades de l’AUDIR, que 

s’està duent a terme, i com aquest nou programa, especialment dissenyat per complir amb la normativa 
de confidencialitat i seguretat, aporti millores substancials respecte a l’actual. 

 
2.9. Es comenta el notable augment de les visites a les pàgines web d’AUDIR fetes d’arreu del món: 15.900 

visites de 108 països diferents. 
 
 
3. Lluís Carles Domínguez, responsable de la gestió econòmica de l’AUDIR, informa del balanç del 2010. Fa 
referència al problema de liquiditat, ja que no s’arriba al 25% del concedit. La previsió per l’any que vinent, pel 
que fa a les subvencions que es puguin rebre de l’Administració, es encarà més pessimista respecte a l’actual . 
 
Comenta que, com l’any passat, no li és possible presentar als socis un pressupost fiable per al 2010 a causa de 
la crisi econòmica vigent. Malgrat tot, creu que es preveu, però, un pressupost provisional entorn els 130.450€. 
 
Desprès d’algunes consultes per part dels socis, s’aprova el pressupost per l’any 2011 per unanimitat. 
 
Donat el canvi de president de l’Associació UNESCO, s’acorda que es donarà de baixa al compte bancari la 
presidenta sortint, Nathalie Reverdin, i que el tresorer, Lluís Carles Domínguez assumirà, juntament amb el 
secretari, Francesc Torradeflot, l’operativa dels comptes.  



D’aquesta manera el president entrant, Jaume de Marcos, i per voluntat expressa d’ell mateix, no tindrà signatura 
per a l’operativa dels comptes bancaris de l’Associació. 
L’assemblea autoritza al tresorer Lluís Carles Domínguez, a dur a terme els tràmits necessaris per demanar 
subvencions així com també fer, davant l’administració, les gestions corresponents als canvis de càrrecs que es 
produiran a la Junta. 
 
4.Tot seguit es procedeix a l’elecció del president d’AUDIR. 
 
Natahalie Reverdin, presidenta sortint, informa, a través de la lectura d’una carta de renúncia adreçada a la junta 
i als socis, sobre els seus motius estrictament personals de deixar el càrrec 
 
Francesc Torradeflot agraeix la molta dedicació i els valuosos serveis rebuts al llarg dels 10 anys de Nathalie 
Reverdin com a presidenta de l’Associació UNESCO: la seva eficàcia, honestedat, compromís amb el diàleg 
interreligiós, les seves iniciatives (com la publicació del calendari interreligiós) i un llarg etc.... Nathalie rep un 
present per part de l’AUDIR com una forma de agraïment per la seva tasca dedicada a l’entitat. 
 
Es passa a escollir el nou president. Francesc Torradeflot proposa un candidat: el membre de la Junta Jaume de 
Marcos. Com que no se’n presenta cap altre, els socis accepten la candidatura proposada pel secretari. Es 
passa a la votació a mà alçada i queda aprovada per unanimitat 18 vots del 19 socis allà presents. Jaume de 
Marcos és escollit nou president fins al final del període de l’actual Junta. 
 
5. Pilar Claret informa als socis de les ofertes de formació 2010-11. Comenta que la primera oferta –“El seminari 
de ioga antiestrés, com a eina de diàleg”- va tenir molt poca resposta. Davant aquesta situació, s’ha cregut 
oportú canviar l’esquema d’ofertes que s’havia previst inicialment per l’oferta de dos caps de setmana de 
recessos d’interiorització i silenci: el primer serà Bellesguard el 19 i 20 de febrer proper i estarà a càrrec de la 
Montse Castellà; el segon a La Cova el 9 i 10 d’abril i serà coordinat per en Xavier Melloni. 
Aquests dos espais de silenci i interiorització no s’oferiran només des d’AUDIR, sinó des de la Comissió de 
formació de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós. 
 
6. S’informa que al llarg de 2010 s’han dut a terme dues reunions de la plenària de la xarxa Catalana: el 12 de 
març i el 1 de desembre, i dues de la comissió permanent els dies 15 de febrer i el 20 d’octubre. 

 
7. Elisabeth Lheure, representant de l’AUDIR davant de l’IRU i membre del Consell Global amb seu a St. 
Francisco i del Consell Europeu a Brussel·les, informa sobre la dinàmica d’aquesta entitat i la seva contribució 
cpm a membre actiu en les direccions.  
Comenta que té relació quinzenal amb Brussel·les via telefònica, que la IRU ha demanat a l’AUDIR una major 
cooperació i com s’està treballant en projectes conjunts relacionats amb el finançament i les subvencions de la 
UE. 
 
8. Precs i suggeriments 
 
Nathalie Reverdin informa que al llibre dels Objectius del Mil·leni manca l’adreça d’ UNESCO. 
 

• Jordi Rubíes proposa que la totalitat del material dels cursos d’estiu sigui lliurat als participants. 
S’exposa que davant l’experiència d’antecedents de plagis greus en els que s’ha falsificat l’autoria no es 
creu oportú cap compromís en aquesta línia, a no ser que sigui per voluntat explícita del ponent. De 
qualsevol manera, s’estudiarà la forma de deixar clar, abans de la inscripció i en la mesura del possible, 
quins materials s’oferiran i quins seran reservats. 



 
• Nathalie Reverdin suggereix crear un compte de facebook per tal de fomentar la comunicació amb la 

gent. Se’n pren nota per explorar la viabilitat de la proposta. 
 

• Per tant que tant l’acta com el resum de la memòria de l’AUDIR puguin estar a l’abast de tothom, 
s’acorda de penjar els pdfs a la web. Els socis hi podran accedir mitjançant una contrasenya que se’ls 
enviarà via correu electrònic.  

 
• El Parlament Català de les Religions serà Perpinyà els dies 18 i 19 de juny. Si hi ha peticions per el 

trasllat, es posarà a disposició del qui ho desitgin un autocar que sortirà des de Barcelona. Pel que fa a 
l’allotjament encara no s’ha rebut notícies dels organitzadors. 

 
• En Jordi Rubíes felicita l’AUDIR pel manifest que les entitats de la Xarxa Catalana va fer sobre el burca. 

 
• En Francesc Torradeflot comenta que desprès de cinc anys de treball d’apropament, el GETR i l’AUDIR 

tenen previst fer dues actuacions conjuntes pel 2011, amb l’objectiu de crear ponts de diàleg entre les 
dues entitats. 
 

• Es comenta el bon ressò que va tenir la XV Trobada de la Sida a la Parròquia del Carme del Raval. 
S’informa que, per primera vegada, es va rebre una carta del Bisbat de la Seu i una altra del Canceller 
General del bisbat de Barcelona, Sergi Gordo adherint-se a l’esdeveniment. Pilar Claret ressalta 
l’excel·lent col·laboració del rector de la Parròquia del Carme, Josep Mª Rierola, a la divulgació i 
desenvolupament de la trobada, en el seu paper d’amfitrió. 

 
 
 
L’assemblea es dóna per acabada a les 21h. 
 
 
Francesc Torradeflot Pilar Claret 
Secretari 
 

        Vicepresidenta 

  
 


