
ASSEMBLEA GENERAL 2021 

Lloc: Cagliari- Lleida (virtual) 
Dia: 1 de desembre e2021 
Hora d’inici: 18 h 
 

Ordre del dia: 
1.- Informe del presidente 
2.- Informe de secretaria 
3.- Informe de tresoreria 
4. Balanç activitats 2021 
5.- Propostes d’activitats 
6.- Afers de tràmits i d’autorització de signatura 
7.- Precs i preguntes 
 
Assistents: 
Flocel Sabaté, president 
Antoni Furió, vicepresident 
Carlos Laliena, tresorer 
Maria Barceló, secretaria 
Luciano Gallinari, sotssecretari 
Xavier Barral-i-Altet, vocal 
Albert Cassanyes, soci 
Fulvio Delle Donne, soci 
Valerio L. Floris, soci 
Javier Fajardo, soci 
Miquel Fuertes, soci 
Juan Vicente García, soci 
Jennifer Gómez, sòcia 
Isaac Lampurlanés, soci 
Maria López, sòcia 
Tomàs de Montagut, soci 
Gerard Pamplona, soci 
Manel Pastor, soci 
Antoni Riera, soci 
Roser Salicrú, sòcia 
Giuseppe Secche 
Giovanni Sini, soci 
Esther Tello, sòcia 
Guillermo Tomás, soci 
Pere Verdés, soci 
Concepción Villanueva, sòcia 
 
 

 1.- Informe del president. 

 El president exposa els elements que permeten valorar una notòria consolidació 

d’HISCOAR en el 2021.  Tanmateix, fa constar una clara afectació per la nova situació de la 

pandèmia COVID. Aquesta ha imposat que s’aturessin les presentacions presencials d’HISCOAR, 

cosa que ha afectat, sobretot, la divulgació de l’associació en terres italianes. N’ha derivat també 



una adaptació a la virtualitat, ja present en l’assemblea general de 2020 i ara en l’actual. La 

incentivació d’activitats virtuals ha tingut efectes positius, com la implementació i major 

seguiment dels anomenats “Moments Hiscoar”. 

 El president exposa que el febrer de 2021 s’inicià la primera activitat anomenada 

“Moments HISCOAR”, que s’ha anat repetint cada primer dimecres de mes. En valora 

positivament la finalitat i el resultat i anima els socis a presentar propostes per exposar en futurs 

“Moments HISCOAR”.  

 A continuació valora la gran importància en difusió assolits pel butlletí mensual i per la 

pàgina web. S’entreté a mostrar els diferents espais de la pàgina web i a posar de relleu la funció 

que correspon a cada àmbit en la gestió d’informació en  benefici del millor coneixement i difusió 

de les activitats del socis i de tot allò que té lloc entorn a la recerca de la Corona d’Aragó. Insisteix 

en la funció de xarxa i connexió que han d’exercir el butlletí i la pàgina web i anima els socis i 

sòcies a enviar informació de les seves activitats, publicacions i altres propostes. També comenta 

que els espais web es poden adaptar a partir de noves suggerències que arribessin dels socis. 

 El president continua exposant la funció d’HISCOAR en difusió i foment de la recerca. 

Per això ressalta l’acceptació positiva de les convocatòries obertes per ajudar en la mobilitat de 

joves investigadors, consulta d’arxius, la concessió de segells de qualitat a les activitats 

científiques i el premi a la millor tesi doctoral. 

 L’informe és aprovat per unanimitat 

 

 2.- Informe de secretaria 

 La secretària d’HISCOAR Maria Barceló delega la paraula en Flocel Sabaté  perquè mostri 

telemàticament l’evolució en el nombre de socis. Flocel Sabaté mostra  el gràfic en què consta 

l’evolució de socis entre el moment fundacional el 2018 i l’actualitat, en què s’ha assolit la xifra 

de 130. Aquesta xifra ja recull la baixa de dos socis a causa de no pagar les quotes anuals. 

 Flocel Sabaté exposa que s’ha aplicat un nou criteri en el recompte dels socis. Inicialment 

es considerava soci a qui havia demanat oficialment de ser-ne membre mitjançant la 

corresponent petició. Tanmateix després d’observar diversos casos de disfunció entre aquesta 

sol·licitud i el pagament de quota, que és un requisit legalment indispensable, s’ha optar per 

atorgar la condició de soci a partir d’abonar la primera quota. D’aquí ha derivat una correcció 

en el nombre de socis respecte del que s’havia indicat en exercicis anteriors. 

 La secretària Maria Barceló i el president Flocel Sabaté comenten el perfil de socis. Es 

constata un increment de joves en les darreres inscripcions, i es fa constar el manteniment d’un 

desequilibri territorial, per l’elevada presència de socis ibèrics i l’escassa presència italiana. 

 Antoni Furió i Luciano Gallinari demanen la paraula per proposar actuacions de difusió i 

promoció d’HISCOAR en els territoris de la Corona italians i per explorar vies de facilitin el 

sistema de pagament de quotes des d’Itàlia, en previsió d’un elevat increment de socis d’aquesta 

procedència. Diversos comentaris  insisteixen en què la finalitat d’HISCOAR exigeix, precisament, 

superar els marcs estatals actualment vigents, per la qual cosa aquests iniciatives s’interpreten 

molt positives. 

 L’informe de secretaria s’aprova per unanimitat 

 

 3.- Informe de tresoreria. 

 El tresorer Carlos Laliena cedeix la paraula a Flocel Sabaté a fi de millor manejar els 

gràfics mostrats virtualment. Flocel Sabaté explica que d’acord amb l’article 38 dels estatuts, 



l’assemblea general ha d’aprovar els comptes d’HISCOAR i que aquests, d’acord amb l’article 36, 

es clouen el 31 de desembre. Per tant, proposa que els comptes siguin aprovats en la propera 

assemblea de 2022, i que  aquesta es realitzi en la primera meitat d’any. Aprofita per indicar que  

ofereix el International Medieval Meeting Lleida a celebrar la darrera setmana de juny com a 

seu per a la propera assemblea, tot i que és un tema completament obert i es poden rebre altres 

propotwes. Caldria, però que aquests  es referissin a la primera meitat de 2023 a fi de complir 

adientment amb l’aprovació dels comptes que s’escau a l’assemblea. 

 Tot seguit comenta com s’està reorganitzant la tresoreria, a fi de concentrar la recepció 

de quotes domiciliades (provinents de socis amb domicili a Espanya) en dos moments, el març i 

l’octubre, concentrant en el primer els socis inscrits inicialment en la primera meitat de l’any i 

en el segon termini els que s’inscrigueren per primera vegada en la segona meitat de l’any.  A 

aquets pagaments s’afegirà un tercer al maig provinent dels socis amb domicili fora de l’Estat 

espanyol, als quals no se’ls pot domiciliar el compte i han de procedir a transferència bancària. 

 Així mateix es fa constar que la quota reduïda inclou ara a menors de 25 anys i majors 

de 65 i atesa l’evolució laboral sembla millor portar aquesta darrer límit als 70 anys d’edat. Es 

farà explícitament aquests proposta a l’assembla en l’apartat afers de tràmit. 

 L’informe de tresoreria també s’aprova per unanimitat. 

  

4.- Balanç activitats 2021 

 El president mostra  les activitats realitzades. Es detallen els ‘Moments’ que tenen lloc 

cada primer dimecres de mes i s’informa que passat un temps prudent al voltant de dos mesos 

–a fi de donar preferència als socis-  es penjaran en obert per dos anys en la pagina web, tal com 

ja s’h començat a fer. Tot seguit es mostra el nombre de candidats i les ajudes ofertes en les 

diverses convocatòries, així com els segells de qualitat atorgats. Es destaquen també els premis 

a la millor tesi i es fa constar la progressió positiva en augment de participants des de l’inici 

d’aquesta convocatòria. Es valora molt positivament l’acollida en totes aquestes convocatòries. 

 També es valora positivament el marc en què s’està celebrant l’assemblea, perquè la 

trobada “La Corona d’Aragona oggi” organitzada per ISEM-CNR encaixa perfectament amb els 

objectius d’HISCOAR. 

 

5. Propostes d’activitats 2022 

 El president exposa la voluntat e continuar amb els “Moments Hiscoar” i amb totes les 

altres convocatòries. Exposa que els diferents programes d’ajuts estan permanentment oberts i 

que la convocatòria per a premi a tesis doctorals llegides el 2021  s’obrirà el gener de 2022. 

 Torna a exposar que l’assemblea de 2022 caldria efectuar-la en la primera meitat de 

l’any 2022. Ofereix la seu de l’International Medieval Meeting com a lloc d’acollida, per bé qeu 

alhora anima a presentar altres candidatures. Considera positiu que l’assembla coincideixi amb 

una trobada científica relacionada, com més apropada possible als objectius d’HISCOAR. 

 Luciano Gallinari comenta que el soci Nikolas Jaspert, que ha excusat la seva presència 

en l’assembla per incompatibilitat horària amb les seves obligacions docents, va manifestar 

públicament al llarg de la taula rodona del dia anterior la conveniència que HISCOAR promocioni 

la Corona d’Aragó a l’exterior. Caldria valorar l’organització d’activitats en aquest sentit. 

 Flocel Sabaté complementa dient que el soci Juan Leonardo Soler també ha excusat la 

seva presència per incompatibilitat amb obligacions docents per bé que ha enviat un mail amb 

propostes. Una és coincident amb l'esmentada i altres són referents a què la pàgina web inclogui 



apartats sobre arxius i  documentació, concordant amb una proposta del Prof. Senatore 

manifestada en els seminaris. 

 Antoni Furió remarca que cal efectuar presentacions d’HISCOAR en universitats i centres 

de recerca d’arreu dels territoris. 

 Flocel Sabaté conclou el punt dient que s’estudiarà com efectuar presentacions 
d’HISCOAR a l’interior de l’antiga Corona d’Aragó i promocions d’aquesta a l’exteriors, tenint en 
compte  sobretot l’evolució de la situació sanitària.  També valora molt positivament les 
propostes sobre millora de la pàgina web, que sens dubte s’implementaran sempre que els socis 
hi contribueixin, com sempre, aportant el material a compartir. 
 
6.- Afers de tràmits i d’autorització de signatura 
 Flocel Sabaté exposa que d’acord amb l’article 37 dels estatuts la junta pot atorgar dret 
de signatura a socis amb l’obligació d’anunciar-ho a la assemblea immediata. Per això s’informa 
que la junta, en data 13 de juny, va atorgar aquest dret a la sòcia Maria López Carrera (nº 42) en 
substitució del soci Jesús Brufal (nº 36), perquè per facilitar els tràmits bancaris convé que 
aquest dret estigui en possessió d’algun soci o sòcia amb facilitat per desplaçar-se físicament a 
la seu bancària que acull els comptes d’HISCOAR. 
 Flocel Sabaté exposa que d’acord amb les normes de transparència, a la presència en la 
web oberta d’actes de les assembles i d’actes de les juntes s’afegiran les resolucions dels premis 
i concessions atorgades quan aquestes, d’acord amb les convocatòries, han estat ofertes per 
comissions específiques. 
 Concordant amb les explicacions ofertes en l’informe de secretaria, es proposa que la 
tarifa reduïda s’ofereixi a socis entre 25 i 70 anys d’edat, en comptes d’entre 25 i 65 com era fins 
ara. 
 S’aprova per unanimitat tot el contingut d’afers de tràmits i d’autorització de signatura. 
 
7. Precs i preguntes 
 Carlos Laliena fa constar la seva felicitació als gestors de la pàgina web i de tots els 
aspectes per l’encert en què considera que s’han gestionat els diversos temes. Flocel Sabaté 
aprofita per recordar que mitjançant una petita aportació econòmica d’HISCOAR es pot comptar 
amb el suport d’una assistent i que, sobretot, gràcies al conveni amb la Universitat de Lleida en 
el que aquesta acull la seu d’HISCOAR (article 3 dels estatuts), s’ha pogut comptar amb el suport 
del personal tècnic de recerca del grup de recerca en Estudis Medievals Espai, Poder i Cultura 
de la Universitat de Lleida, la qual cosa ha estat essencial per poder dotar de rigor i fluïdesa la 
gestió d’HISCOAR. 
 Antoni Furió s’afegeix a les mateixes felicitacions. 
 
Sense cap altra particular, es dona la reunió on-line per acabada a Cagliari-Lleida a les 19.25h. 
 
 
 

 


