
 

 

 

 

 

ACTA JUNTA DIRECTIVA 

 

Reunió online. 

Obertura: 16 de gener a les  9h. 

Cloenda: 22 de gener a les 11.30h. 

 

Convocats: 

Flocel Sabaté, president 

Antoni Furió, vicepresident 

Carlos Laliena, tresorer 

Maria Barceló, secretaria 

Luciano Gallinari, vicesecretari 

Xavier Barral-i-Altet, vocal 

Aymat Catafau, vocal 

Puetro Corrao, vocal 

Antonio Cortijo, vocal 

Charles Dalli, vocal 

Fulvio Delle Donne, vocal 

Elena Sakellariou, vocal 

Nada Zecevic, voal 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Aprovació acta anterior junta 

2.- Moments Hiscoar 

3.- Informació de llibres 

4.- Avantatges per a socis i nous canvis a la web 

5.- Convocatòria premi tesis doctorals 2021 

6.- Presentacions HISCOAR 

7.- Assembles 2022 i renovació junta 

8.- Torn obert de paraules 

 

 

 

 



Acord previ 

  D'acord amb la legislació sobro una reunió de junta telemàtica ara diumenge  16 de 

gener a  les 9 hores del matí amb la intenció de restar oberta fins dimecres 19 a les 9  h., de tal 

manera que totes les opinions que siguin compartides per aquest mitjà seran incorporades a 

l'acta de la reunió. 

 En primer lloc. s’aborda una qüestió de procediment i s’acorda allargar la reunió per via 

telemàtica fins el dissabte 22 de gener a les 11 hores. 

 

 

 1.- Aprovació acta junta anterior. 

S’aprova per unanimitat 

 

 

 2.- Moments Hiscoar. 

 Es valora molt positivament l’experiència del primer any de celebració dels “Moments 

Hiscoar”,  a manera de trobada  sobre temàtiques diverses referents la Corona d’Aragó cada 

primer dimecres de mes, activitat endega  per primera vegada just fa un any, el febrer de 2021. 

Es valora que el  format, barrejant diferent tipus d'intervencions (presentacions de llibres, de 

grups de recerca, de línies de recerca...) ha donat bon resultat, perquè en general el nombre 

participants  és elevat, tot i que és cert que la participació és desigual i estaria bé que la 

poguéssim estabilitzar entre 40-50 participants com es va aconseguir ja en la  primera sessió. 

 El president comenta que pel 2 de febrer de 2022 està previst dedicar aquesta trobada 

a la sigil·lografia mitjançant la intervenció de Xavier Barral-i-Altet titulada  “L'estudi de la 

sigil·lografia medieval a Catalunya: balanç historiogràfic i presentació dels dos Congressos 

internacionals previstos per Novembre de 2022”. 

 Els diferents membres de la junta es comprometen a  cercar noves propostes adients 

per aquest format en les edicions previstes pels propers mesos. Maria Barceló  suggereix que, 

mitjançant aquest format, caldria donar a conèixer l’Arxiu del Regne de Mallorca. 

 

 

 3.- Informació de llibres 

 

 El president informa que el pressupost d’HISCOAR permet  contractar una persona dues 

hores que vetlla per actualitzar i mantenir la biblioteca  de la pàgina web.  Es seguirà treballant 

perquè sigui la biblioteca de referència sobre els diversos temes de la Corona d’Aragó. S’ofereix 

el llistats de les diferents obres, en el format que sigui, degudament ordenats i accessibles, i 

enllaçant amb l’obra completa quan així es pot fer en obert. 

 En el mateix sentit, el president recorda que cada mes seleccionem 4 novetats 

bibliogràfiques que es destaquen al butlletí. En cas d’acumular un nombre superior d’obres 

destacades es graduen en els mesos següents, cosa que permet anivellar el conjunt. Per les 

impressions arribades, es consta que es tracta d’una de les seccions més seguides en el butlletí, 

i per això anima a informar sobre novetats. 

 S’aprova alimentar al màxim possible la biblioteca i es reconeix que el butlletí, en el seu 

conjunt, és altament valorat, per la qual cosa és important que es faci servir com a eina de difusió 



de novetats bibliogràfiques de recerca en l’àmbit de la Corona de Aragó, en el seu sentit més 

ample 

 

 

 4.- Avantatges per a socis l nous canvis a la web 

 

 Arran de propostes i comentaris exposats per alguns socis que voldrien  veure més 

reconeguda la seva condició, el president recorda que estaria bé ampliar els avantatges als socis 

mitjançant descomptes en l’accés a béns culturals o en l’adquisició de llibres. Es una iniciativa 

que ha anat força bé on s’ha implantat, però es concentra en uns ofertes ben  concretes, en 

editorials i equipaments de Barcelona, Lleida, Perpinyà i València. Es demana per tant, que els 

membres de la junta estiguin atents si poden apreciar noves propostes d’incorporació 

d’equipaments culturals i editorials que podrien oferir descomptes a membres d’HISCOAR, per 

petits que siguin. 

 El president, després d’analitzar la política seguida per altres associacions similars i 

d’haver escoltat peticions de diversos socis, proposa que la pàgina web disposi d’àmbits 

restringits als socis, que serien la biblioteca i els vídeos d’activitats com els Moments. Informa 

que ha comprovat que tècnicament és possible i que en l’actualitat s’estan valorant diferents 

propostes tècniques per aplicar-ho.  

 Luciano Gallinari  fa notar que en alguns tipus d’informació l’avantatge per als socis 

podria ser temporal, a fi que amb posterioritat es poguessin posar els continguts en obert. 

D’aquesta manera s’aconseguiria una  major difusió d’HISCOAR i un major servei i, alhora, es 

donaria prioritat als socis. 

 El president comenta que es podria indagar aquesta possibilitat en elements com els 

vídeos, i fa notar que totes les associacions similars que compten amb biblioteca la mantenen 

restringida per las socis, si més no ens casos que  coneixem. 

 Acceptant d’indagar quins continguts es podrien posar en obert i de lliure accés després 

d’un període restringits per als socis, s’accepta per unanimitat que s’avanci  en la implementació 

de les vies tècniques necessàries per a restringir l’ús als socis i que es comuniqui a aquests la 

nova situació i les claus d’accés. 

 

 

 5.- Convocatòria premi tesis doctorals 2021 

 

 Es valora positivament la dinàmica ascendent que han tingut els premis a la millor tesi 

doctoral des de la seva implantació el  2020 per a les tesis defensades el 2019. S’acorda per 

unanimitat convocar immediatament el premi a la millor tesi doctoral defensada el 2021 

referent referents als territoris de la Corona d’Aragó. s’aprova mantenir la mateixa dotació i les 

mateixes bases aplicades en les dues edicions precedents. El president es compromet a efectuar-

ho tan aviat com sigui tècnicament possible. Luciano Gallinari  remarca que ell mateix en els seus 

àmbits i la resta de membres de la junta hauríem de fer una important difusió d’aquest premi, 

sobretot per la seva funció en el foment de la recerca doctoral entre els joves. 

 

 

 



 6.- Presentacions HISCOAR 

 

 El president comenta que les presentacions d’HISCOAR tingudes arran de les assembles 

de València i de la Nucia, així com les presentacions efectuades a Barcelona i a Saragossa 

tingueren un important ressò i que ajudaren a difondre la identitat i missió d’HISCOAR. La 

intenció de prosseguir amb presentacions presencials en territoris italians es va arribar a 

preveure, però la situació de COVID ho ha impedit. Luciano Gallinari intervé per valorar 

positivament possibles presentacions en territoris italians, però adverteix que  la situació 

sanitària impedeix qualsevol actuació, si més no fins més enllà de  primavera la situació. 

 S’aprova mantenir un compàs d’espera i  comença a explorar possibles presentacions 

físiques quan es vegi físicament viable. 

 

 

 7.- Assemblea General i renovació de la junta. 

 Seguint la proposta aprovada en la darrera assemblea general, es recorda la 

conveniència de què les assembles es celebrin a la primera meitat de l’any, a fi de poder complir 

adequadament amb les obligacions estatutàries de presentar un balanç econòmic de l’any 

tancat i una previsió pressupostària. 

 Es deixa obert el lloc per a la celebració de l’assemblea d’enguany, per bé que en cas 

que no es produeix cam candidatura en els propers mesos, es començarà a preparar la 

celebració durant el International Medieval Meeting a celebrar a Lleida la darrera setmana de 

juny, esdeveniment que, per raons pandèmiques, es farà online. 

 Es comenta que els estatuts contemplen una durada dels càrrecs de la junta de 5 anys, 

prorrogables dos més, i que el punt de partida és l’assemblea fundacional, tinguda a Lleida el 

desembre de 2017. Per això, cal preparar una renovació de la junta a partir de les votacions 

emeses en la propera assemblea. S’acorda  delegar en el president l’anàlisi de la situació en el 

marc de les restriccions sanitàries i apreciar la viabilitat d’efectuar votacions en una  assembla 

virtual o, si es veu possible, allargar els càrrecs fins el 2023 i poder celebrar una assemblea 

presencial. El president es compromet a  informar properament al respecte. 

 

 

8.- Torn obert de preguntes 

 

 Antoni Furió proposa celebrar unes jornades doctorals a fi d’involucrar a joves 

investigadors, seguint el models d’altres  associacions similars. Pietro Corrao s’hi manifesta 

plenament d’acord i aporta altres casos exitosos i afegeix que es podrien celebrar seguint criteris 

temàtics i amb “discussents” que orientin cada àmbit, cosa que facilitaria l’intercanvi científic 

adient. Maria Barceló, Luciano Gallinari i  Carlos Laliena es manifesten a favor d’aquesta 

iniciativa. Fulvio Delle Donne remarca que caldria fer-ho presencialment, atès que permet un 

major intercanvi d’idees que no pas on-line. El president es compromet a analitzar la iniciativa i  

a tornar-la a debatre en junta 

 Finalment, es valora que  un format que permeti major diàleg pot ser més adient per a 

les juntes de govern, i que sembla adient convocar una nova reunió on reprendre temes com la 

propera assemblea, el sistema de vots i les vies per encarrilar unes jornades doctorals 

 



 

Sense  cal altra comentari, la reunió es clou el dissabte 22 de gener a les 11.30. 

 

 

 
 

 

 

Flocel Sabaté 

President 


