ASSOCIACIÓ

D'AMICS

DE

LA

BIBLIOTECA

MYSTICA ET PHILOSOPHICA ALOIS M. HAAS

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA BIBLIOTHECA MYSTICA ET
PHILOSOPHICA ALOIS M. HAAS
Data: 9 de desembre del 2010
Hora d'inici: 19.00 h
Hora d'acabament: 20.00 h
Assistents:

Sr. Xavier Brunet
Sra. Cannen Burgos-Bosch Mora
Sra. Victoria Cirlot
Sra. Montserrat Espinós Ferrer
Sr. Xavier Ibáñez Jofre
Sra. Marta Obregón de Villavecchia
Sr. Amador Vega Esquerra
Sr. Javier Villavecchia

Ordre del dia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior
Resum de les activitats de l'Associació durant l'any 2009
Resum economic i estat de comptes
Estat actual deIs fons disponibles de la Biblioteca Alois M. Haas
Presentació de les properes activitats de l'Associació
Renovació de la junta directiva de l'Associació
Tom obert de paraules
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Extracte de les deliberacions

Els punts 2 al 5 de l'ordre del dia van córrer a carrec de la Junta Directiva, que els va
explicar als assistents mitjancrant una presentació en PowerPoint, document que
s' adjunta a aquesta acta.
En el tom obert de paraules els assistents van tractar els següents temes:
- El senyor Javier Villavecchia va suggerir la confecció d'una publicació sobre el fons
Haas, amb textos explicatius i fotografies, i amb les referencies bibliognlfiques deIs
documents més destacats. La idea va ser ben valorada per tots els assistents.
- El senyor Amador Vega va explicar la necessitat de mantenir actualitzada i incorporar
continguts a la pagina web de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M Haas.
Amb aquesta finalitat, va demanar que es pogués dedicar una part deIs recursos
economics de l'associació en concepte de manteniment de la pagina web.
- Ates que l'actual junta directiva ha exercit les seves funcions durant els darrers 4 anys i
que, segons els estatuts de 1'associació, ha de ser renovada o reelegida després d'aquest
període, el senyor Amador Vega, com a president, va posar el seu carrec i el de la resta
de membres de la junta a disposició de l'assemblea, demanant als assistents si hi havia
candidats per integrar aquesta junta, o bé es reelegia l'actual.
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Acords:

1.

S'aprova l' acta de l'assemblea ordinaria corresponent al' any 2009.

2.

S'acorda preparar, en coHaboració amb la Biblioteca de la UPF, el contingut d'una
publicació sobre el fons Haas, amb textos explicatius i fotografies, i amb les
referencies bibliografiques dels documents més destacats.

3. En l'ambit economic s'acorda destinar:
La meitat deIs diners a la catalogació de fons Haas
1 l'altra meitat a les Jomades Haas, a celebrar el mes deljuny del 2011
4.

S'acorda reelegir, per unanimitat deIs assistents, l'actual junta directiva, en la qual
els seus membres seguiran ocupant els mateixos carrecs.

Amador Vega Esquerra
President

U N IV E R SI T A T P

oMP E U

Xavier Ibáñez Jofre
Secretari
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