
 

 

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE L’ASSOCACIÓ 

D’HISTORIADORS DE LA CORONA D’ARAGO 

 

Dia: 13 de gener de 2021  

Hora: 16.00h 

Participants: 

 

Maria Barceló 

Aymat Catafau 

Pietro Corrao 

Clarles Dalli 

Fulvio Delle Donne 

Antoni Furió 

Luciano Gallinari 

Flocel Sabaté 

 

Han excusat l’assistència: 

Eleni Sakellariou 

 

A els 16 hores comença la reunió on-line seguint l’ordre del dia: 

 

1.- Balanç 2020 

El president, Flocel Sabaté, fa un ràpid balanç de les activitats portades a terme des de la 

junta celebrades Barcelona el febrer de 2020, destacant la implementació de les diverses 

ajudes i premis ofertats, els volum de socis i l’assemblea celebrada online el novembre 

de 2020. 

Pel que fa al volum de socis, es constata que hi ha un marge de creixement a Aragó, 

Catalunya i València. Flocel Sabaté comenta la informació rebuda de la sòcia Núria 

Silleras, de Colorado, respecte de què a USA es pot percebre com una sobreposició 



d’associacions d’historiadors, raó per la que alguns historiadors d’aquell país dubtin 

d’afiliar-se. Charles Dalli exposa que ell mateix des de Malta ha tingut problemes per 

l’abonament de la quota. Això dona peu a què Flocel Sabate exposi que la domiciliació 

de quotes sols és possible en residents a l’Estat Espanyol, per la qual cosa tots el socis 

residents en altres estats han d’efectuar voluntàriament el pagament cada any, si de cas 

rere el recordatori des de secretaria. Arran d’això, diversos socis estrangers han aportat la 

mateixa informació per a justificar la manca d’abonament de quotes, en un volum que 

afecta a unes 15 persones, cosa que, a parer de Flocel Sabaté, pot ser preocupant, perquè 

en cas de no aportar els pagaments caldrà anul·lar la condició de soci a aquets membres. 

Luciano Gallinari, però, adverteix que hi ha vies fàcils per efectuar el pagament des de 

l’estranger. Aymat Catafau exposa que ell va experimentar dificultats de pagament fins 

que va comentar la situació amb la banca, i que a partir d’aquí parlarà ell mateix amb els 

socis de nacionalitat francesa que han manifestat dificultats. Flocel Sabaté acaba explicant 

que des de la secretaria d’HISCOAR s’ha escrit moltes vegades als 15 socis que estan 

endarrerits amb les quotes i que sobte que no responguin a la cerca de solucions. 

Pel que fa l’assemblea celebrada el novembre de 2020 a València online, Antoni Furió i 

Flocel Sabaté remarquen l’encert de relacionar l’acte científic i l’assemblea, cosa que va 

garantir una elevada participació. Es valora que en cas de poder en un dia tornar a efectuar 

activitats presencials, també caldrà mantenir el format virtual, que en aquest cas va 

facilitar enormement la participació des d’indrets ben diferents. 

Maria Barceló, Aymat Catafau i Luciano Gallinari insisteixen en els mateixos aspectes. 

 

2.- Proposta activitats 

Flocel Sabaté proposa mantenir enguany les mateixes convocatòries obertes l’any 

anterior, cosa que comporta convocar immediatament el premi a la millor tesis doctoral 

2020. 

Antoni Furió suggereix que els candidat al premi efectuïn una presentació pública prèvia, 

de la mateixa manera que es podrien celebrar altres activitats online, com conferències i 

presentacions de llibres. 

Flocel Sabaté arrodoneix el plantejament amb la proposta d’implementar una activitat 

mensual online, que podria ser ‘Vespres amb HISCOAR’. 

S’aprova per unanimitat la proposta. Els “Vespres amb HISCOAR” començarien el dia 3 

de febrer de 2020 amb una presentació del llibre d’Antoni Mas ‘Llengua, terra, pàtria i 

nació’, a càrrec d‘Antoni Furió. En la seva edició del maig s’efectuarà la presentació de 

les tesis i en la de juny la concessió del premi, quedant obert a suggeriments altres 

activitats per al març i abril de 2020. 

 

3.- Promoció 

Flocel Sabaté comenta que s’ha procedit a distribuir punts de llibre i que a la pàgina web 

cada soci es pot descarregar el cartell o pòster. 

Antoni Furió pren la paraula per demanar que els diferents membres de la junta fem 

promoció en les respectives regions. Maria Barceló comenta que el cas de Mallorca és 



proporcionalment més ben cobert, cosa que Flocel Sabaté pot corroborar amb les xifres a 

la mà, evidenciant també una proporcionalitat entre medievalistes, modernistes i 

historiadors de l’art. 

Es valora que quan es puguin tornar a celebrar actes presencials es reprendran les 

presentacions físiques en terres italianes per a incrementar-ne els socis. 

 

4.- Precs i preguntes 

Maria Barceló pregunta si algun membre de la Junta té informació sobre el proper 

Congrés de la Corona d’Aragó. Luciano Gallinari exposa que s’estava organitzant a 

Sardenya per enguany però que s‘ha aturat per la situació de pandèmia. Flocel Sabaté 

aprofita per comentar que en l’assemblea tinguda a València el 2018 va parlar 

extensament amb el vicepresident de la Comissió Permanent dels Congressos de la 

Corona d’Aragó, Guido d’Agostino, a fi d’oferir-li tot el suport d’HISCOAR en la difusió 

de les activitats que organitzen, tal com correspon a l’esperit fundacional d’HISCOAR, 

de promoure totes les activitats de recerca i difusió entorn a la Corona d’Aragó. 

 

Sense cap altra tema ni qüestió, es tanca la reunió a les 17.30 h. 

 


