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:

18 de desembre del 2018
Auditori Mercè Rodoreda - UPF Ciutadella
19.00 h
20.30 h

Assistents
Sr. Pablo Acosta
Sr. Antoni Amaro
Sra. Raquel Bouso
Sr. Xavier Brunet
Sr. Sergi Castellà
Sra. Montserrat Espinós

Sr. Arnau Farré
Sr. Xavier Ibáñez
Sra. Núria Jolis
Sra. Anna Serra
Sra. Laia Suades
Sr. Amador Vega

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 2018
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 2018, entre les quals destaquen l’exposició “Thinking
Machines” a Lausane, comissariada per Amador Vega i el seminari impartit pel
becari Haas 2017, David Johnson.
Anna Serra anuncia el nombre de socis actual i dona la benvinguda als dos nous
socis. També presenta l’estat de comptes i detalla les despeses destinades a les
beques Haas 2018 i les previstes per al 2019.
El president de l’Associació, Amador Vega excusa l’absència del vicepresident,
Fernando Villavecchia, i recorda el traspàs de Javier Villavecchia el 8 de
setembre de 2018 i el seu compromís de continuar donant suport a l’Associació i
finançant les beques de recerca Haas. Anuncia la celebració de la vuitena edició
de les Lliçons Haas la primavera 2019. També mostra unes imatges del volum
de llibres que el professor Haas té actualment a casa seva i explica que aquest ha
manifestat la seva disposició per començar a traslladar-los a la UPF perquè
s’integrin en el seu fons. A més, Amador Vega proposa escurçar el nom de
l’Associació que passaria a anomenar-se Biblioteca Haas.
En el torn obert de paraules, la directora de la Biblioteca de la UPF, Montserrat
Espinós, el cap de logística, Xavier Ibàñez, i el cap de Temàtica de Ciències
Socials i Humanitats, Xavier Brunet, refermen la voluntat de la Biblioteca
d’assumir l’ampliació del fons Haas i d’estudiar la millor manera de dur a terme
el trasllat i la catalogació dels llibres. A aquest efecte, s’acorda mantenir una
reunió a començaments de l’any vinent i demanar el suport del rectorat.
Els socis assistents debaten arguments a favor i en contra del canvi de nom de
l’Associació i la possibilitat d’incloure “Barcelona” en la nova designació.
Finalment, es vota a favor de la denominació “Biblioteca Haas”, mantenint la
referència a Barcelona en la promoció exterior de la Biblioteca seguint la
fórmula adoptada per la mateixa UPF.
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 un bon nadal i
any nou.

Acords
1. S’aprova l’acta de l’assemblea ordinària corresponent a l’any 2017.
2. S’aprova el canvi nominal de l’Associació de la Bibliotheca Mystica et
Philosophica Alois M. Haas per Biblioteca Haas.
3. S’acorda celebrar una reunió cap al gener i febrer per organitzar l’ampliació del
fons Haas amb la nova donació.

Amador Vega Esquerra
President

Raquel Bouso Garcia
Secretària

U N I V E R S I T A T P O M P E U F A B R A Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona / associacio.haas@upf.edu

