ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BIBLIOTECA HAAS
Data:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora d’acabament:

DE

04 de desembre del 2019
Sala de Graus Albert Calsamiglia - UPF Ciutadella
19.00 h
20.30 h

Assistents
Sra. Raquel Bouso
Sra. Anna Casaldàliga
Sr. Sergi Castellà
Sra. Núria Jolis

Sra. Anna Serra
Sr. Sion Serra
Sr. Amador Vega
Sr. Fernando Villavecchia

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 2019
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. Comunica als assistents la
renovació de la Junta i els tràmits duts a terme en el Registre d’Associacions i el compte
bancari que havia estat bloquejat per l’entitat, motiu pel qual encara no s’han cobrat les
quotes anuals als socis. El president agraeix a l’Anna Serra la seva magnífica tasca com
a tresorera de l’Associació aquests darrers anys.
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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El tresorer de l’Associació, Sergi Castellà, llegeix l’acta de l’assemblea anterior.
La secretària de l’Associació, Raquel Bouso, resumeix les activitats organitzades
en el decurs del 2019, entre les quals destaquen les VIII Lliçons Haas i el
seminari a càrrec de la Haas Fellow 2019 Nesrin Karavar sobre poesia mística
turca.
Sergi Castellà presenta l’estat de comptes i detalla les despeses destinades a les
beques Haas 2019 i les previstes per al 2020. Atès l’elevat import de les
comissions de Caixabank es planteja canviar el compte de l’Associació i fer la
consulta al Banc Sabadell.
En el torn obert de paraules, en representació de la Biblioteca de la UPF, Anna
Casaldàliga anuncia que en el pressupost de 2020 s’ha demanat una partida per
externalitzar la catalogació de les donacions i que a partir de 2020 s’iniciarà la
catalogació de la nova donació del prof. Haas. El president de l’Associació
pregunta per la possibilitat d’obtenir un ajut europeu i l’Anna Casaldàliga respon
que majoritàriament es destinen a digitalització. Amador Vega també comenta
que podríem rebre recursos del projecte de recerca del Departament
d’Humanitats que es podrien destinar a contractar, a través d’una empresa
especialitzada, personal extern per accelerar la catalogació.
Al voltant de les activitats pel proper any, Amador Vega proposa renovar el
format de les Lliçons Haas, per exemple, organitzant anualment una activitat a la
Sala Tàpies amb una intervenció artística i/o converses amb experts en altres
disciplines, amb la qual cosa caldria comptar amb el suport de la UPF. En Sergi
Castellà aporta la idea de celebrar un congrés internacional i obrir una crida a la
participació per ampliar el nombre de ponents i assistents a les Lliçons. Anna
Serra intervé dient que caldria donar continuïtat a la filmació de material
audiovisual sobre Haas, vist el bon resultat del vídeo editat l’any anterior i que
Haas no pot viatjar a Barcelona per motius de salut per participar en les Lliçons.
Un altra qüestió discutida és si convindria variar la fórmula de les beques Haas.
Amador Vega suggereix atorgar una sola beca de sis mesos de durada o bé
mantenir una beca de tres mesos i la segona convertir-la en un premi al millor
assaig sobre Haas o el material de la Biblioteca Haas. Respecte a la publicació
de l’assaig premiat, Anna Casaldàliga proposa obrir una col·lecció en el
repositori d’accés obert de la UPF amb el que s’obtindria una gran visibilitat
perquè està indexat per Google. Fernando Villavecchia argumenta que cal
aprendre de les experiències anteriors i revitalitzar la Biblioteca amb formats
nous. Anna Serra recorda la intenció de publicar els textos de les conferències
que Haas ha impartit en les Lliçons. Sion Serra comenta que els premis es
podrien concedir o bé per recepció de manuscrit o a obra ja publicada, i que si es
proposa una mena de biennal artística amb una temàtica pròpia es podria
contactar amb plataformes ja existents en aquest sentit a Barcelona. Amador
Vega sosté que premiar un manuscrit inèdit ens permetria imprimir el nostre
propi segell i tindria origen en la recerca d’acord amb la nostra línia de treball. A
més comenta que la seva idea inicial, i que es podria explorar, és la col·laboració
en xarxa amb el centre d’Art i Espiritualitat Sean Scully a Santa Cecília de
Montserrat i la Fundació Tàpies.
Finalment, el president agraeix l’assistència a l’assemblea i les aportacions de
tots els participants, i clou l’acte recordant el recent traspàs de Marta
Villavecchia i la seva generositat amb l’Associació, i desitjant a tothom en nom
de la Junta un bon nadal i any nou.
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Acords
1. S’aprova l’acta de l’assemblea ordinària corresponent a l’any 2018 i l’acta de
l’assemblea extraordinària del 2019.
2. S’acorda col·laborar amb la Biblioteca en la catalogació de la nova donació del fons
Haas.

Amador Vega Esquerra
President

Raquel Bouso Garcia
Secretària
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