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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA
PHILOSOPHICA ALOIS M. HAAS

DE
BIBLIOTHBCA MYSTICA ET

21 de desembre del20l5

Data:.

Hora d'inici:
19.00 h
Hora d'acabament: 20.30h
Assistents:
Sr. Josep Barcons
Sra. Raquel Bouso
Sra. Anna Casaldáliga
Sra. Laia Colell
Sra. Maria Cucurella
Sra. Montserrat Espinós
Sr. Xavier Ibáñez
Sra.

Núria Jolis

Sr. Francisco Javier Narbón
Sra. Mar Rosás
Sra. Anna Serra
Sr. Francisco Serra
Sr. Amador Vega
Sr. Femando Villavecchia
Sr. Javier Villavecchia
Sra. Júlia Yúfera

Ordre del dia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació, si escau, de I'acta de I'assemblea anterior
Resum de les activitats de l'Associació durant l'any 2015
Resum económic i estat de comptes
Estat actual dels fons bibliográfic
Properes activitats
Torn obert de paraules

Extracte de les deliberacions
Els punts 2 al 5 de l'ordre del dia van córrer a cárrec de la Junta Directiva, que els va
explicar als assistents mitjangant una presentació en PowerPoint.

En el decurs de la presentació i en el tom obert de paraules es van comentar els temes
següents:
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-

El senyor Amador Vega, com a president de la Junta Directiva, explica que en
l'organització de les Jornades Haas del 2015 per primer cop han participat
alguns dels membres del Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et
Philosophica Alois M. Haas i encoratja novament tots els membres de
l'Associació a implicar-se i participar activament en la seva organització i

-

El senyor Fernando Villavecchia, vicepresident de la Junta Directiva, anuncia

-

-

-

activitats.

que l'Associació convocará properament una beca postdoctoral de recerca o
fellowship de tres mesos. El primer any será patrocinada pel Sr. Javier
Villavecchia i la Sra. Marta Obregón de Villavecchia, els quals ja col'laboren
regularment amb l'Associació, peró s'aspira a obtenir altres aportacions
extraordináries perqué l'ajut es pugui mantenir regularment. Amb aquesta
fellowship es pretén estimular la recerca académica amb impacte apartir del fons
Haas i donar a conéixer internacionalment la Bibliotheca.
El president comenta que el proper any els esforgos se centraran a cÍear les bases
per a la convocatória de la beca i fer-ne la máxima difusió així com a millorar el
portal web de l'Associació. També anuncia el projecte d'estudiar la
col'laboració de la Bibliotheca amb altres biblioteques singulars del món.
La senyora Anna Serra, tresorera de la junta directiva, agraeix a l'Anna
Casaldáliga, extresorera, i Xavier lbáfrez, exsecretari, tarú la seva tasca com la
seva bona disposició que ha facilitat el traspás de competéncies a la nova junta.
El senyor Francisco Serra, soci de l'Associació, proposa organitzar una setmana
d'estudis similar als cursos que ofereixen algunes universitats a l'estiu per a
augmentar els ingressos. També suggereix crear un grup d'estudi en religió i
política que pugui acttar com a laboratori d'idees o think tank en una matéria de
forga actualitat.
Les senyores Maria Cucurella i Mar Rosás, sócies de l'Associació, aporten idees
en aquesta direcció.
La directora de la Biblioteca de la UPF, la senyora Montserrat Espinós,
manifesta el seu interés per conéixer l'estat de les gestions d'una eventual

ampliació del fons Haas amb noves donacions. Respon el president de
l'Associació, dient que es podria comengar a parlat de donacions i trasllats
parcials de llibres.
El president agraeix l'assisténcia a l'assemblea i les aportacions de tots els
participants i clou l'acte.

Acords:

1.

S'aprova l'acta de l'assemblea ordinária corresponent a l'any 2014.
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Amador Vega Esquerra
President
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Raquel
Secretária
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