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•
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
L'ASSOCIACIO D' AMICS DE LA BIBLIOTHECA MYSTICA ET
PHILOSOPHICA ALOIS M. HAAS
Data: 18 de desembre del 2008
Hora d'inici: 19.00 h
Hora d'acabament: 20.00 h
Assistents:
Sra. Anna Casaldaliga Riera
Sra. Victoria Cirlot Valenzuela
Sr. Lluis Duch
Sra. Montserrat Espin6s Ferrer
Sra. Blanca Gad de Aguilera
Sr. Xavier Ibanez Jofre
Sr. Tomas de Montagut
Sra. Nuria Olaria Figueras
Sra. Carmen Roca-Sastre
Sr. Heman Ruiz Bonet
Sra. Maria Isabel Ruiz de Orive
Sr. Miquel Segur6 Mendlewicz
Sr. Amador Vega Esquerra
Sr. Javier Villavecchia

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovaci6, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior
Resum de les activitats de l'Associaci6 durant l'any 2008
Resum economic i estat de comptes
Estat actual dels fons disponibles de la Biblioteca Alois M. Haas
Presentaci6 de les properes activitats de l'Associaci6
Tom obert de paraules
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Extracte de les deliberacions
Els punts 2 al 5 de l'ordre del dia van correr a carrec de la Junta Directiva, que els va
explicar als assistents mitjancant una presentacio en PowerPoint, document que
s'adjunta a aquesta acta.
En el torn obert de paraules els assistents van tractar els seguents temes:
El senyor Tomas de Montagut, com a Secretari General de la Universitat Pompeu
Fabra, i que hi assisti en representacio del Rector, va agrair la tasca feta per
l'associacio, aixi com la del grup de recerca format a la UPF en I'ambit de la
mlstica, encoratjant-lo a expandir i internacionalitzar el seu abast. El president de
l'associacio va aprofitar per indicar que ja es troba en estudi un projecte de creacio
d'un grup de recerca a nivell europeu, en l'ambit de la mistica alemanya i espanyola.
En relacio al 75e aniversari del professor Haas l'any 2009, el senyor Tomas de
Montagut va proposar realitzar una exposicio bibliografica sobre l' obra d' Alois M.
Haas. La senyora Montserrat Espinos, com a directora de la Biblioteca de la UPF, va
coincidir en aquesta iniciativa, tot recordant que la Biblioteca de la UPF ja havia
participat en les tres exposicions realitzades en anys anteriors amb documents
pertanyents a la donacio del professor Haas.
Tambe en relacio al 75e aniversari del professor Haas, el senyor Amador Vega va
informar sobre la intencio de proposar als organs de govern competents de la UPF la
concessio al professor Haas de la distincio Doctor Honoris Causa.
Es va debatre tambe sobre el present i futur de la revista Philla, ide manera especial
sobre la complexitat pel que fa a l'edici6 i la distribucio, Els assistents van debatre
sobre la conveniencia d'oferir edicions en paper i en format digital.

Acords:
1. S'aprova l'acta de l'assemblea ordinaria corresponent a l'any 2007.
2.

•

S'acorda que l' Associacio donara suport i participara activament en els actes i
activitats que s'organitzin en relacio amb el 75e aniversari del professor Alois M.
Haas.

~

~~~

Amador Jega Esquerra '
President

Xavier Ibanez Jofre
Secretari
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