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ACTA JUNTA ORDINARIA 

 

Lloc i data: Lleida, 13 de juliol de 2021 

Hora: 12 hores 
Lloc: virtual: 
https://eu.bbcollab.com/guest/cd5f8b3af27b496aac36128e8667b1f1 
 
Assistents: 
Flocel Sabaté, president 
Antoni Furió, vicepresident 
Carlos Laliena, tresorer 
Maria Barceló, secretària 
Carles Barral-i-Altet, vocal 
Aymat Catafau, vocal 
Charles Dalli, vocal 
Fulvio delle Donne, vocal 
 
Excusen la seva absència: 
Luciano Gallinari, sots-secretari 
Pietro Corrao, vocal 
Antonio Cortijo, vocal 
Eleni Sakellariou, vocal 
Nada Zecevic, vocal 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
1.-  Concessió ajuts de mobilitat 
2.- Autorització de signatures de socis d’acord a l’article 37 dels estatuts 
3.- Comentari de les reformes a la pàgina web i dinamització de la 
biblioteca 
4.-  Valoració de la concessió dels premis HISCOAR per a tesis doctorals 

https://eu.bbcollab.com/guest/cd5f8b3af27b496aac36128e8667b1f1
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5.- Noves activitats, contactes i estratègies 
6.- Precs i preguntes 
 

ACTA 

 D’acord amb la convocatòria la reunió s’inicia a  les 12 hores de 

manera virtual 

. 

 Punt  1.- Concessió d’ajuts de mobilitat 

 El president exposa la funció i les convocatòria d’ajut a la mobilitat 

per a membres d’HISCOAR menors de 30 anys  i comenta que s’ha rebut la 

petició de Núria Préixens Vidal (sòcia núm. 108) per a participar en un 

congrés a Lisboa el proper setembre. S’ha adjuntat tota la documentació 

en la convocatòria. Exposa que sembla adient atorgar un ajut de fins a 250 

€ segons els justificants de desplaçament i estada que ella aporti. S’aprova 

per unanimitat. 

 

 Punt 2.- Autorització de signatures de socis d’acord a l’article 37 

dels estatuts 

 El president recorda que segons l’article 37 dels estatuts generals, 

en els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de 

crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i 

el secretari; a més, la Junta Directiva pot autoritzar que hi consti també la 

firma d’altres socis. Aquesta potestat es va emprar el 24 de juliol de 2018, 

quan la junta va autoritzar que hi constés Jesús Brufal Sucarrat (soci núm.  

36). La motivació fou d’eficàcia, en posseir el domicili en la mateixa seu 

que l’entitat bancària. Aquest soci, però ha notificat que ha canviat de 

domicili per raons laborals i que, per tant, no podrà efectuar aquestes 

funcions. Per això el president sol·licita a la junta que s’extregui l’accés la 
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signatura de Jesús Brufal Sucarrat i que, en canvi, s’hi afegeixi la de Maria 

López Carrera (sòcia núm. 42), la qual cosa redundarà en eficàcia en tots 

els tràmits bancaris. Així s’aprova per unanimitat. 

 

 Punt 3.- Comentari de les reformes a la pàgina web i dinamització 

de la biblioteca 

 El president exposa les dades que mostren l’elevat seguiment 

d’HISCOAR a les xarxes, un important nombre de consultes a la web i  una 

ample circulació del butlletí mensual. Els sistemes de control dels sistemes 

telemàtics permeten ressaltar que molts socis receptors del butlletí el 

consulten reiteradament al llarg del mes i el reenvien, cosa que esdevé 

una dada molt positiva. Igualment les consultes de la web es reiteren. A fi 

d’adaptar-se a aquesta realitat, el president exposa que s’acceleraran els 

treballs en la biblioteca virtual de la web, així com en els apartats dedicats 

a informar sobre les activitats i resultats de convocatòries d’HISCOAR. 

S’incorporarà l’ajut d’una persona en aquesta tasca. El president insisteix 

en què els sòcies i les sòcies enviïn informació sobre novetats i 

publicacions, que seran degudament recollides per tal d’anar procurant 

que la biblioteca virtual sigui la biblioteca de referència sobre els diferents 

temes de la Corona d’Aragó. Igualment, sols comptant amb la intensa 

col·laboració dels sòcies es podrà mantenir aquest butlletí que evidencia 

un elevat nivell d’atracció. 

 Aymat Catafau pren la paraula per  afegir-se a aquest mateix parer i 

anunciar, per la seva part, que procurarà fornir la biblioteca digital 

d’informació bibliogràfica sobre els comtats de Rosselló i Cerdanya. 
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 Punt  4.-  Valoració de la concessió dels premis HISCOAR per a tesis 

doctorals 

 El president  excusa l’absència de Pietro Corrao, vocal de la junta 

directiva d’HISCOAR que va actuar com a secretari del jurat que, el passat 

7 de juliol, en un acte telemàtic dins dels ‘Moments Hiscoar’,  va concedir 

el premi Hiscoar a la millor tesi doctoral de  2020. En nom seu reflexiona 

sobre  les dades ja divulgades: es van presentar sis tesis totes d’elevada 

qualitat i referents a temàtiques, geografies i cronologies diferents dins de 

la Corona d’Aragó. L’elevada qualitat justifica que finalment el premi es 

concedís ex aequo, tal com preveuen els estatuts, per a les tesis de Lledó 

Ruiz (“Reginalitat baixmedieval. La significació política, econòmica i 

cerimonial de la reina consort a la Corona d’Aragó durant els segles XIV i 

XV”) y  Romain Saguer (“L Procuration royale des comtés de Roussillon et 

de Cerdagne (XIVe –debut de XVe siecles). Politiques patrimoniales, 

finances et administration du domain Royal sous Pierre IV, Jean Ier et 

Martin d’Aragon”). 

 Carlos Laliena, Maria Barceló, Antoni Furió i Aymat Catafau prenen 

la paraula  per valorar positivament l’ascens en el nombre de candidats 

presentats respecte l’edició anterior, per encoratjar la difusió i 

coneixement del premi a fi que aquest continuï la línia ascendent, 

finalment, valorar positivament l’alt nivell dels participants. També 

s’agraeix la tasca efectuada pel jurat i el format de conducció de l’acte de 

concessió del premi. 

 

Punt 5.- Noves activitats, contactes i estratègies 

 El president detalla els “Moments HISCOAR” celebrats des de febrer 

passat i en valora positivament l’efecte i incidència, a partir de constatar el 
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volum de participants i la diversitat de temes i enfocaments que es 

permet  aplegar. Valora que té un efecte positiu en el reconeixement i 

difusió d’HISCOAR. 

 Xavier Barral, Fulvio Delle Donne i Antoni Furió prenen  la paraula 

per ressaltar la importància dels Congressos de la Corona d’Aragó en la 

historiografia i en els contextos històrics precedents. Flocel Sabaté recorda 

que ja en l’assembla d’HISCOAR de 2018 hi va participar activament Guido 

D’Agostino, vicepresident de la Comissió Permanent dels Congressos de la 

Corona d’Aragó i va mostrar la seva disponibilitat a col·laborar. A partir 

d’aquí s’acorda que el primer ‘Moment’ després de l’estiu, a celebrar el 8 

de setembre , es dediqui als Congressos de la Corona d’Aragó, i que amb 

aquesta finalitat es convidi al viepresident de l’esmentada comissió 

permanent, Guido d’Agostino, atesa la desaparició del president (Salvador 

Claramunt) i la dimissió del secretari (Carlos Rodríguez) així com de les 

organitzadores del proper congrés. Olivetta Schena i Pinuccia Franca 

Simbula. S’acorda que  Fulvio Delle Donne i Luciano Gallinari faran els 

primers contactes amb ells i que posteriorment el president els convidarà 

formalment. 

 

6.- Precs i preguntes 

 Sense precs ni preguntes es clou la reunió a les 14 hores. 
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