ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BIBLIOTHECA MYSTICA ET
PHILOSOPHICA ALOIS M. HAAS
Data:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora d’acabament:

14 de desembre del 2017
Sala de graus Albert Calsamiglia - UPF Ciutadella
19.00 h
20.30 h

Assistents:
Sr. Raimon Arola
Sra. Raquel Bouso
Sra. Anna Casaldàliga
Sra. Núria Jolis
Sr. Patricio González
Sr. Luis Gustavo Meléndez
Sr. Javier Narbón

Sra. Laia Suades
Sra. Mar Rosàs
Sra. Anna Serra
Sr. Amador Vega
Sra. Lluïsa Vert
Sr. Fernando Villavecchia
Sra. Júlia Yúfera

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior
Resum de les activitats de l’Associació durant el 2017
Resum econòmic i estat de comptes
Estat actual del fons bibliogràfic
Beca de recerca Haas / Haas Fellowship
Properes activitats
Torn obert de paraules

Extracte de les deliberacions:
El president de la Junta Directiva, Amador Vega, obre l’acte.
Els punts 2 al 6 de l’ordre del dia corren a càrrec de la Junta Directiva, que els explica
als assistents mitjançant una presentació en PowerPoint.
En el decurs de la presentació i en el torn obert de paraules es comenten els temes
següents:
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La tresorera de l’Associació, Anna Serra, llegeix l’acta de l’assemblea anterior.
La secretària de l’Associació, Raquel Bouso, resumeix les activitats organitzades
en el decurs del 2017, entre les quals destaquen les VII Lliçons Haas, que van
comptar, entre d’altres, amb una ponència de la becària Haas 2016, Elizabeth S.
Coles. També informa de l’adaptació del web Haas al nou disseny institucional;
el nou compte de Twitter obert per a anunciar actes i publicacions; la tercera
edició del curs MOOC “Understanding Ramon Llull: Philosophy, Arts and
Science through the Ars Combinatoria”, impartit per Amador Vega amb la
col·laboració d’Anna Serra; i el premi a la qualitat en la docència atorgat a Ivan
Pintor i Amador Vega pel Consell Social de la UPF al projecte Llull movens,
realitzat en el marc del Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i
Pensament (MECLAP).
Anna Serra anuncia el nombre de socis actual i dona la benvinguda al nou soci.
També presenta l’estat de comptes i detalla les despeses destinades a la beca
Haas 2017 i les previstes per al 2018.
El president de l’Associació, Amador Vega, i el vicepresident, Fernando
Villavecchia, expliquen que la convocatòria de 2018 de la Fellowship Haas
inclourà dues beques per diferents terminis (per a fer una estada de recerca de
tres mesos de setembre a març o bé d’abril a juliol).
S’informa als socis que el projecte “Watsuji’s Philosophy of Nature: Thinking
Between Heidegger and Gadamer”, presentat pel doctor David Johnson, del
Boston College, ha obtingut la segona beca de recerca postdoctoral Haas
atorgada per l’Associació gràcies al suport econòmic de la família Villavecchia.
Es comenta que s’han rebut propostes d’alta qualitat i que per tal de rebre un
major nombre de sol·licituds s’han augmentat els canals de difusió de la
convocatòria i el termini en què resta oberta. D’altra banda, atès que dues
propostes, una d’elles finalista, se centraven en la figura de M. Porete com en el
projecte concedit l’any anterior, el comitè de selecció va prioritzar la novetat
temàtica de la línia de recerca proposada per Johnson. La sòcia Mar Rosàs
suggereix afegir a les bases de la convocatòria que no es repetirà temàtica en
anys consecutius però la Junta considera que no cal posar restriccions i que
especialment en les primeres edicions convé obrir el ventall temàtic per tal de no
ser identificats amb una única línia de recerca.
S’anuncia als socis que està previst que David Johnson imparteixi un seminari
sobre el tema del seu projecte.
El president convida als socis a presentar propostes per a futures activitats i
suggereix el tema de les biblioteques singulars o col·leccions d’autor per a les
properes Lliçons Haas o alguna altra activitat que es podria organitzar amb la
Biblioteca de la UPF.
La subdirectora de la Biblioteca de la UPF i extresorera de l’Associació, Anna
Casaldàliga, manifesta el seu suport a la iniciativa i explica que la Biblioteca
està catalogada entre les cinquanta millors del món i forma part de l’Art Track,
un recorregut que ofereix la UPF pel seu patrimoni artístic. Anna Serra proposa
enllaçar la web Art Track a la web Haas.
El soci Raimon Arola intervé per suggerir que la web Haas ampliï els seus
continguts, sobretot audiovisuals. Aquesta proposta és ben acollida tot i que
s’apunta que caldria adaptar els continguts a la normativa sobre drets d’autor,
decidir aspectes com ara l’idioma o el format, i comptar amb el suport de més
col·laboradors que regularment renovin els continguts, ja que actualment la
sòcia Laia Suades és l’única que s’encarrega d’actualitzar la web.
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La sòcia Mar Rosàs pregunta si un objectiu de l’Associació és ampliar el nombre
de socis i el president respon que si bé no és prioritari cal treballar per donar a
conèixer el fons Haas a nivell internacional així com la recerca i activitats que
se’n deriven, i que valora especialment la continuïtat i consolidació del projecte
al llarg d’aquests anys com demostra la incorporació com a socis d’investigadors
que s’han anat doctorant en el marc del Grup de Recerca Haas. També comenta
que s’ha assolit el principal objectiu que era la catalogació del fons i que aquest
previsiblement augmentarà amb una nova donació d’Alois M. Haas. Anna
Casaldàliga confirma que des de la Biblioteca compten amb aquesta ampliació
del fons.
Raimon Arola i Fernando Villavecchia coincideixen en el fet que, pel valor que
té dins Europa i en el seu àmbit, el fons Haas hauria de ser més conegut.
El president agraeix l’assistència a l’assemblea i les aportacions de tots els
participants, i clou l’acte desitjant a tothom en nom de la Junta bones festes i any
nou.

Acords:
1. S’aprova l’acta de l’assemblea ordinària corresponent a l’any 2016.

Amador Vega Esquerra
President

Raquel Bouso Garcia
Secretària
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