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ACTA DE L'ASSEMBLEA GEI{ERAL ORDINARIA
L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA
PHILOSOPHICA ALOIS M. HAAS

DE
BIBLTOTHECA MYSTICA ET

Data:
Lloc:
Hora d'inici:

22 de desembre del20l6
Sala de graus Albert Calsamiglia - UPF Ciut¿della
19.00 h
Hora d'acabament: 20.30 h

Assistents:
Sr. Pablo Acosta
Sra. Montse Batlle
Sra. Raquel Bouso
Sra. Laia Colell
Sra. Maria Cucurella
Sr. Xavier lbáirez
Sra.

Nuria Jolis

Sra. Laia Suades
Sra. Anna Serra
Sr. Francisco Serra
Sra. Carmina Vallverdú
Sr. Amador Vega
Sr. Fernando Villavecchia
Sra. Júlia Yúfera

Ordre del dia:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea anterior
Resum de les activitats de l'Associació durant l'any 2016
Resum económic i estat de comptes
Estat actual dels fons bibliográfic
Properes activitats

Tomobertdeparaules

Extracte de les deliberacions
El president de la Junta Directiva, Amador Vega, obre 1'acte.
Els punts 2 al5 de l'ordre del dia coffen a cárrec de la Junta Directiva, que els explica
als assistents mitjangant una presentació en PowerPoint.

En el decurs de la presentació i en el tom obert de paraules es comenten els temes
següents:
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El senyor Amador Vega resumeix les activitats de 1'any 2016 entre les quals hi
ha jomades i els cursos organitzats des de l'Associació pel diferents socis. En
destaca la renovació del neb de l'Associació i intervé la sócia Laia Sr"rades per
explicar que ha rcorganitzat els continguts i ha consultat el material audiovisual
sobre les activitats de I'Associació dipositat a l'arxiu de la UPF. el qr"ral. un cop
visualitzat editat, s'integrará al web. El president apunta que cal def-inir un
criteri d'inclusió de les actir-itats organitzades pels socis al rieb.

i

La tresorera de l'Associació. Anna Serra. anuncia el nombre de socis actual i
dona la benvinguda als quatre nous socis. També presenta I'estat de comptes i
aclareix que s'ha fet un pa-uament en concepte de dipósit per a l'allotjament de la
beneficiária de la beca de recerca Haas.
El president presenta les properes activitats i en particular les VII Jornades Haas
que seran coordinades per Pablo Acosta. Raquel Bouso, Mar Rosás. Anna Serra
i Amador Vega. S'acorda que se celebraran la setmana del 8 de rnai-c del 2017 a
petició de la firació d'una data per parl de Ia sócia Laia Colell.
S'informa a1s socis que el projecte "The Gnosis of Words: Anxieties of
Authorship fl'om Porete to Carson' . presentat per la doctora Elisabeth Sarah
Coles, ha obtingut la primera beca de recerca postdoctoral Haas atorgada per
1'Associació grácies al suport económic de la f-amília Villavecchia. El senyor
Fernando Villavecchia, r'icepresident de la Junta Directiva, manif-esta que es
tracta d'un primer pas en una direcció que tindrá continuitat.
L'exsecretari de l'Associació. Xavier ibáñez, excusa I'abséncia de la directora
de la Biblioteca de la UPF Montserat Espinós i de l'extresorera Anna
Casaldáliga i encoratja a emprendre més iniciatives per a la difusió del fbns
Haas.

Es fan difbrents suggeriments d'activitats per donar a conéixer el fbns com ara
l'organització d'una série de taules rodones sobre filosofia i psicoanálisi perpart
de la sócia Montse Batlle; recitals periódics de poesia i música al voltant d'un
dels llibres del fons a proposta de la sócia Maria Cucurella, o crear un perfil a
Facebook per part del soci Francisco Sera. El president invita a presentar les
propostes de manera formal en forma de projecte detallat perqud puguin ser
avaluades.
El president agraeix l'assisténcia a l'assemblea i les aportacions de tots els
participants. Es clou l'acte amb la projecció d'un vídeo de 10 minuts resultat
d'un projecte d'innovació docent dirigit per I'Amador Vega en el marc del
Máster en Estudis Comparatius de Literatura, Ad i Pensament de la UPF i amb
motiu de l'any Llull.

Acords:

1.

S'aprova l'acta de l'assemblea ordinária corresponent a l'any 2015.
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Amador Vega Esquerra
President
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