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JUNTA ORDINÀRIA  Barcelona, 7 de febrer de 2020 

 
Assistents: 
Flocel Sabaté, president 
Antoni Furió, vicepresident 
Carlos Laliena Corbera, tresorer 
Maria Barceló Crespí, secretària 
Luciano Gallinari, vicesecretari (via Skype) 
Xavier Barral i Altet, vocal 
Aymat Catafau, vocal 
 
 
Lloc: Barcelona, seu de l’Institut d’Estudis Catalans, Sala Fontserè 
Hora d’inici: !2 h. 
 
 
1.- Balanç des de l’establiment d’HISCOAR 

 El president repassa les passes efectuades des de la fundació fins a l’actualitat i exposa 

que l’associació compta en l’actualitat amb 110 socis. Posa de relleu que l’embranzida 

d’inscripcions tingué lloc en els moments inicials i que sembla constatar-se un desconeixement 

en diferents àmbits de l’existència, activitats i missió d’HISCOAR. També comparteix els 

diversos parers i opinions  que s’han fet arribar a la presidència de l’associació. Es valora 

positivament la dinàmica generada entorn a la reivindicació de la Corona d’Aragó com espai de 

reflexió i col·laboració entre investigadors.  

 Tots els participants a la reunió intervenen i acorden difondre informació sobre 

HISCOAR en el respectiu entorn. S’acorda que el president, en nom d’HISCOAR  efectuï  

contactes de presentació en determinades institucions relacionades amb la recerca de la 

Corona d’Aragó medieval i moderna. 

 Es comenta que alguns socis amb comptes en entitats bancàries no espanyoles han 

patit problemes pels costos en el pagament de la quota anual. En efectuar un seguiment 
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generalitzat s’ha detectat que es tracta de casos concrets i que, en canvi, la majoria, no ha 

experimentat especials dificultats. Per això s’acorda recomanar als afectas que es posin en 

contacte amb la seva entitat bancària. 

 

2.- Activitats d’HISCOAR 

 Es valora  positivament el funcionament de la convocatòria del Segell de Qualitat  

atorgat a congressos i trobades científiques sobre la Corona d’Aragó. Es detalla l’elevat 

nombre de peticions, raó per la que sovint ha calgut resoldre el concurs mitjançant una 

comissió delegada de la junta sense esperar a la reunió d’aquesta, d’acord sempre amb les 

bases de la convocatòria. 

 També es valora positivament els ajuts per la mobilitat de joves investigadores. Es 

comenta el limitat nombre de candidats i s’acorda promoure’n la difusió entre joves 

investigadors amb tota la intenció de fomentar l’intercanvi científic entre les diferents terres 

de la Corona d’Aragó. 

 Antoni Furió proposa la convocatòria d’un premi anual  amb què guardonar la millor 

tesi doctoral centrada sobre de la Corona d’Aragó en els diferents espais, àmbits i especialitats. 

La proposta es valora molt encertada i s’acorda elaborar i publicar la convocatòria 

immediatament, dedicada a les tesis doctorals defensades el 2019, amb una dotació de 1000 

euros. La resolució i  concessió pública tindrà lloc al finalitzar l’assemblea anual de 2020. 

 A continuació s’acorda per unanimitat celebrar l’assemblea 2020 dins del marc de 

l’International Medieval Meeting que es celebrarà a Lleida entre el 29 de juny i el 1 de juliol. 

 També a proposta d’Antoni Furió s’analitza l’oportunitat d’efectuar seminaris doctorals 

sobre la Corona d’Aragó. Es valora molt positivament i s’acorda establir contactes exploratoris 

amb es entitats que podrien estar-ne interessades. 

 

3.- Visibilitat d’HISCOAR 

 El president exposa el nombre de consultes efectuades a la pàgina web d’HISCOAR i de 

lectures del butlletí mensual enviat als socis. Es valora positivament perquè confirma la 

primera missió assumida per HISCOAR, és a dir, contribuir a visualitzar les activitats entorn a la  

Corona d’Aragó. 

 Es demana que en la mesura possible s’incrementi la pestanya ‘biblioteca (Library)’ a la 

pàgina web, a fi que esdevingui un punt de referència per a la recerca  bibliogràfica sobre la 

Corona d’Aragó. Des de secretaria s’aniran introduint totes les informacions que vagin 

arribant, raó per la que s’incentiva de nou als socis a enviar informació sobre les seves 

publicacions o aquelles que vulguin destacar.  
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 Tot seguit s’elabora un llistat dels llibres recentment apareguts sobre la Corona 

d’Aragó, que ha de facilitar la redacció de l’apartat sobre ‘llibre del mes’ tant en la pàgina web 

com en el butlletí mensual. 

 També es recorda que l’apartat ‘Recerques’ de la pàgina web pretén donar informació 

sobre treballs  d’investigació en curs, raó per la que  s’incentiva als socis a enviar informació 

sobre els projectes de recerca que estiguin desenvolupant. 

 S’acorda crear una pestanya nova sobre Tesis doctorals que doni informació sobre 

tesis en curs, especialment en estadis regulars i avançats. Es valora positivament l’experiència 

d’haver incorporat ocasionalment un apartat específic en els butlletins mensuals amb aquesta 

informació i s’acorda procurar mantenir-lo com un apartat permanent. 

 Es comenten altres mesures que contribueixin a atorgar visibilitat a HISCOAR i alhora 

oferir serveis als socis. S’acorda en aquest sentit que diferents membres de la junta directiva 

efectuaran els contactes necessaris per tractar d’obtenir descomptes específics als socis en 

editorials, llibreries i  entrades a diferents monuments i museus. 

 S’aprova igualment editar i distribuir petit material de difusió, com sobretot punts de 

llibre. 

 

4. Balanç econòmic 

 Es constata la progressiva reducció del deute inicial, inevitable en haver d’assumir els 

costos d’assessorament legal i impressió de materials. 

 Es comenta que s’ha reduït despesa  mitjançant la supressió de la remuneració per les 

tasques de secretaria, funcions que han estat assumides per activitat voluntària per part de 

membres del Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals de la Universitat de Lleida. 

S’agraeix sincerament aquesta aportació. Antoni Furió  comenta que en els mesos immediats 

s’incorporarà una figura més tècnica en el funcionament del grup de recerca en història 

medieval de la Universitat de València (CISEM), i s’ofereix perquè  també pugui assumir 

algunes tasques. Es valora que això permetria incrementar la incidència en determinades 

xarxes socials. S’aprova que s’explori aquesta via de col·laboració entre ambdó grups de 

recerca. 

 Es defineix que els ingressos es limiten a les quotes dels socis en les seves tres variants, 

usual, de protector i reduïda. El càlcul respecte dels ingressos per a l’exercici 2020 permet 

preveure el tancament del deute històric relacionat amb les despeses inicials en aquest mateix 

any i l’entrada en una etapa en què tots els ingressos es destinaran  a les activitats HISCOAR. 

 Es valora igualment que aquestes podran incrementar-se a mesura que es vagi 

constatant un increment de socis i, corresponentment, d’ingressos. 
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5.- Afers de tràmit 

 Núria Préixens, sòcia número 108  ha presentat a la secretaria d’HISCOAR  la seva 

candidatura als ajuts de mobilitat per a joves investigadors a fi de participar en els ‘IX abrils de 

l’hospital’ a celebrar a Gandia entre els dies 27 i 28 d’abril d’enguany. Adjunta la documentació 

requerida i s’acorda la concessió d’un ajut de fins a 250€ d’acord amb els justificants de 

desplaçament, allotjament i manutenció que aporti a la secretaria d’HISCOAR un cop 

finalitzada l’activitat. 

 

6.- Precs i preguntes 

 No hi ha precs ni preguntes 

 
 
La reunió es conclou a les  14.30h 
 
 
 
 


