
 

 

ASSEMBLEA GENERAL 

de l’Associació d’Historiadors de la Corona d’Aragó (HISCOAR), 

2020 

 

Lloc:  València 
          Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Lletres de la Universitat de València 
         Connexió on-line 
Data:  26 de novembre de 2020 
Hora : 19 hores 
 
Participants registrats: 
Jaume Aurell 
Ignasi Baiges Jardí 
Maria Barceló Crespí 
Xavier Barral-i-Altet 
Alexandra Beauchamp 
Jesús Brufal Sucarrat 
Victòria Burguera Puigserver 
Àngel Casals 
Albert Cassanyes 
Aymat Catafau 
Mireia Comas 
Pietro Corrao 
Tomàs de Montagut 
Fulvio Delle Donne 
Antoni Furió 
Luciano Gallinari 
Vicent Garcia Edo 
Juan Vicente Garcia Marsilla 
Eduard Juncosa Bonet 



Carlos Laliena 
Isaac Lampurlanés 
Paola Maffei 
Salvatore Marino 
Rafael Narbona 
Manuel Pastor 
Plàcid Pèrez 
Laura Peris 
Dolors Pifarré 
Carles Rabassa 
Albert Reixach Sala 
Antoni Riera Melis 
Lledó Ruiz Domingo 
Flocel Sabaté 
Roser Salicrú i Lluch 
Marta Sancho 
Alessandro Silvestri 
Leonardo Soler 
Isabel Sánchez de Movellán 
Esther Tello Hernández 
Guillermo  Tomás Faci 
Rogero Tostes 
Pere Verdés 
Maria Viu 
 
A les 19 hores comença l’assembla seguint l’ordre del dia: 
 

1. INFORME ANUAL 

 El president, Flocel Sabaté, exposa l’evolució d’HISCOAR en el darrer any, des de 

l’anterior assemblea. Exposa que s’ha assolit l’objectiu aleshores fixat d’estabilitzar 

definitivament la gestió d’HISCOAR, mitjançant la regular del personal tècnic de suport 

(una persona que col·labora com a “community manager” i personal de suport facilitat 

pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals de la Universitat de Lleida), el 

manteniment i funcionament regular de la pàgina web i les xarxes (Twitter) i l’assistència 

legal mitjançant una gestoria. 

 Exposa igualment el contingut de  les reunions tingudes per part de la junta 

directiva al llarg d’aquest període. 

 Exposa els contactes institucionals mantinguts, especialment amb el director i 

sotsdirector de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i amb la Xarxa de Museus de Catalunya 

 Comenta el creixent pes d’HISCOAR a nivell de referent per a la difusió de 

continguts referents a la Corona d’Aragó. 



 A partir d’aquests resultats el president demana, en nom de la junta directiva, 

que els socis exposin relacions institucionals, contactes i intervencions que considerin 

adients per a la finalitat d’HISCOAR, que no és cap altra que la difusió de les recerques i 

el coneixement del que fou la Corona d’Aragó. 

 El vicepresident, Antoni Furió, pren la paraula per tal de mostrar a l’assemblea  

els continguts la pàgina web, a fi d’evidenciar la seva funció  en la coordinació i difusió 

d’activitats, publicacions, tesis doctorals, projectes de recerca i altres activitats sobre la 

Corona d’Aragó. Es recorda que una persona dedica unes hores setmanalment a 

mantenir aquests continguts, però alhora es requereix que els socis siguin conscients de 

la importància d’aquesta visibilitat i facin arribar pel conducte simplificat ja preparat via 

web, qualsevol informació d’activitats, publicacions o altre tipus d’iniciativa. 

 

2. INFORMACIÓ SOBRE SOCIS I PROMOCIÓ  

 La secretària d’HISCOAR, Maria Barceló, delega, per raons tècniques, a Flocel 

Sabaté la paraula per informar sobre l’evolució dels socis. Es mostra gràficament 

l’evolució en els dos darrers anys (80 el 2018; 108 en el 2019; 126 en el moment 

present). Es valora positiu el creixement experimentat, per bé que s’observa que no s’ha 

assolit encara una xifra que sembla adient, per damunt dels dos centenars, tenint en 

compte la varietat temàtica i geogràfica que encabeix HISCOAR. Es mostra gràficament 

un estudi sobre àmbits i procedències dels socis. Se’n dedueix que la majoria provenen 

de l’estat espanyol i que es percep un dèficit important a les terres italianes. 

Temàticament es valora una elevada presència de socis provinents de l’àrea d’Història. 

la presència menor d’historiadors de l’Art i la feble presència d’àrees com les filologies. 

Per àmbits cronològics l’elevada presència de medievalistes aconsella incrementar la 

promoció de l’Associació entre modernistes. 

 A continuació el president comenta les activitats de promoció endegades a partir 

de l’estudi de les dades. Explica que la situació pandèmica actual ha obligat a cancel·lar 

les presentacions d’HISCOAR que es preveien a Sicília, Sardenya i Roma. Tot i les 

possibilitats de les vies telemàtiques, sembla evident que la presentació física facilita 

una major interrelació que en aquest cas sembla significativa. 

 Luciano Gallinari pren la paraula per explicar les dificultats de promoció en terres 

italianes. Per una banda constata la difuminació de la noció de Corona d’Aragó entre 



investigadors actuals, sovint molt avesats als marcs estatals. També remarca que caldria 

fer una contundent política d’informació sobre els continguts d’HISCOAR, les relacions 

establertes entre HISCOAR i ACA i la mateixa definició de l’associació. A partir de 

constatar diverses malfiances inicials que caldria contrarestar amb aquestes 

explicacions, conclou que presentacions presencials permetran facilitar la difusió i el 

coneixement d’HISCOAR, cosa que sens dubte farà atractiva per un elevat nombre 

d’investigadors italians. 

 El president reprèn la paraula per explicar altres iniciatives de promoció, com el 

disseny d’un pòster (que cadascú pot descarregar lliurement de la pàgina web) i punts 

de llibre que es posen a disposició dels socis. 

 Igualment exposa els resultats positius en l’increment de socis a partir de la 

campanya de difusió efectuada pel grup de recerca en Estudis Medievals Espai, Poder i 

Cultura de la Universitat de Lleida, centrada exclusivament en expressar públicament el 

suport del grup a HISCOAR. Per això anima als altres grups de recerca a endegar accions 

similars. 

 També exposa que els contactes amb ACA i la Xarxa de Museus de Catalunya 

obren vies de retorn als socis que també poden fer HISCOAR més atractiu.· 

 

3. INFORMACIÓ SOBRE NOUS SERVEIS A SOCIS  

 El president informa sobre els resultats positius en descomptes i ofertes 

especials per a membres d’HISCOAR per part d’editorials de llibres d’història, museus i 

activitats científiques. La pàgina web d’HISCOAR mostra  permanentment els serveis 

oferts per cadascuna de les empreses i entitats.  

 El president demana a tots els membres d’HISCOAR que considerin entitats i 

serveis que poden ser afegits a aquest llistat, i que ho notifiquin a la junta directiva, la 

qual es compromet a endegar tot seguit les corresponents negociacions a fi d’anar 

ampliant el llistat de centres  que ofereixen serveis exclusivament per a socis. 

 

4. INFORMACIO SOBRE LES NOVES CONVOCATÒRIES PER A LA PROMOCIÓ DE LA 

RECERCA I LA MOBILITAT 

 El president informa sobre les quatre ajudes que actualment concedeix HISCOAR. 



 informa sobre l’evolució del Segell de Qualitat des del seu establiment el 2018, i 

exposa les concessions d’enguany, sens dubte limitades per la reducció d’activitats en 

els moments inicials de la pandèmia. 

 Tot seguit  informa sobre els ajuts per a la mobilitat de joves investigadors, i la 

concessió d’un ajut enguany, en què les activitats físiques s’han vist limitades per la 

situació de pandèmia. 

 En tercer lloc explica respecte dels objectius d’un nou ajut, implementat en el 

mes anterior i centrat en promoure la consulta d’arxius de la Corona d’Aragó, i 

especialment a fomentar la mobilitat entre investigadors per tal de consultar arxius 

situats en altres territoris dins de la Corona. 

 Es detalla la concessió del premi HISCOAR a la millor tesi doctoral, obert per 

primera vegada el 2020 per a tesis defensades el 2019, i que va ser concedit a Lluís Sales 

i Favà per la tesis Crèdit i morositat a la Catalunya del segle XIV. El cas de la baronia de 

Llagostera, llegida a la Universitat de Girona. Es  valora l’elevada significació que 

HISCOAR pretén infondre a aquest premi, com és evident per la seva dotació. 

 El vicepresident  d’HISCOAR i president del tribunal que concedí el premi, Antoni 

Furió, pren la paraula per incidir en la significació del premi, la seva funció en la 

incentivació de la recerca als antics territoris de la Corona d’Aragó i demanar una 

màxima difusió per a les següents convocatòries, sobretot tenint present que a inicis 

d’any s’efectuarà una convocatòria per a premiar la millor tesi llegada el 2020 referent 

a temàtiques vnculades a la Història de la Corona d’Aragó en qualsevol dels seus 

territoris i àmbits de recerca. 

 El president conclou aquest punt recordant als socis que la junta tractarà de 

vehicular totes les iniciatives que siguin elevades per a promoure qualsevol convocatòria 

que ajudi a la recerca i la mobilitat a la Corona d’Aragó, d’acord amb la finalitat 

d’HISCOAR. 

 

5. INFORME ECONÒMIC 

 El tresorer d’HISCOAR, Carlos Laliena, delega per raons tècniques en el president, 

el qual mostra en diferents gràfics l’evolució econòmic d’HISCOAR entre 2018, 2019 i 

2020. 



 S’exposen els ingressos derivats exclusivament de les tres quotes (general, 

reduïda i protector). A continuació es detallen les despeses efectuades en 2020. Es 

destaca el compliment dels objectius fixats en l’assembla anual, quan es va preveure 

que l’exercici econòmic 2020 s’assoliria l’equilibri pressupostari tot superant els dèficits 

derivats de les despeses fundacionals efectuades el 2018 i 2019.  

 Alhora, el conveni amb la Universitat de Lleida que acull l’associació ha facilitat 

que HISCOAR es deslliuri de despeses de manteniment dels espais físics que ocupa. 

 S’exposa el cas concret de 10 socis amb quotes impagades, cosa que menarà, 

després dels corresponents requeriments, a efectuar, si cal, les actuacions 

contemplades en els estatuts per aquests casos. 

 

6. PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

 El president exposa propostes que han estat elevades a la junta i indica que 

s’analitzarà la seva viabilitat. En el mateix sentit demana que els socis elevin les 

iniciatives que considerin adients per tal d’incentivar la recerca i promoure les activitats 

dels socis, i qualsevol altra activitat per la difusió de la història de la Corona d’Aragó. 

 A continuació pren la paraula Pietro Corrao, que exposa la situació delicada en 

què es troba l’Istituto Italiano per il Medievo (ISIME) a causa dels requeriments en què 

el pressiona l’ajuntament de Roma. Per bé que aquest ja ha manifestat un ànim més 

conciliador, davant de l’extensa resposta de solidaritat amb l’ISIME que està arribant de 

tot el món, remarca que caldria que HISCOAR s’hi posicionés públicament. 

 S’adopten per unanimitat  dos acords. Per una banda incentivar que cadascú dels 

socis subscrigui individualment la nota de suport que ha endegat el mateix Istituto 

Italiano per il Medioevo mitjançant la plataforma Change.org. I per altra banda, i de 

manera institucionalment més destacada, redactar un breu manifest en què HISCOAR 

expressi el seu ple i incondicional suport a l’ISIME. S’acorda que a l’endemà mateix el 

president d’HISCOAR farà arribar aquest manifest de suport al Prof. Dr. Massimo Miglio, 

president de l’Istituto Utaliano per il Medievo, perquè en disposi en tots els aspectes en 

que pugui ajudar. Igualment, el manifest es mostrarà permanentment a la web d’ 

HISCOAR. 

 

7. PREC I PREGUNTES 



 

 S’obre un espai de pres i preguntes, que el president aprofita per recordar a tots 

els socis que traslladin a la juta directiva qualsevol iniciativa que considerin adient per 

als objectius d’HISCOAR. 

 

 Sense altres intervencions, es clou la reunió virtual a les 20.49.  

 


