
COL-LOQUIS DL VIC: (I) LA CIUTAT

Ignasi RoVIRS

El dijous 26 i el divendres 27 de sc-
tembre de 1996 es celebraren a Vic, a la
seu del Conseil Comarcal d'Osona, cis
primers Coi.•I.oQuis n[t Vic. Aqucsta
trobada anual a la capital d'Osona tc
per objectiu esdevenir un dcbat cntre
eis professionals de les humanitats i els
miilors cspccialistes universitaris del
moment per tal d'aprofundir en un te-
rra. En aquesta ocasio es prenguc la
ciutat coin a centre, plantejada des de
tres ambits diferents: en un primer mo-
ment, es treballa sobre l'espai urba
entes corn a floe d'interrelacio humana;
en segon Iloc, es planteja la perspectiva
historica tot unint ciutat i politica (el
subtftol del ambit ho concretava d'a-
questa manera: la ciutat actual com a
fruit historic, i per ultim, es plantejava
l'ambit dels ciutadans.

Cada un d'aquests tres ambits conte-
nia una poncncia mare que plantejava els
temes principals i, seguidament, acollia
cornunicacions d'un maxim de 20 mi-
nuts de durada, seguides imniediatament
d'un col-loqui molt fructifer en cl qual hi
podia participar qualscvol dels assistents.
h:l detail de Ies sessions cs el segucnt.

El dijous dia 26, i despres de I'actc
d'obertura a crrec del batile de Vic, el
Dr. Manuel Ribas Piera pronuncia la se-
va 11146 La ciutat: realitat de sinergies,
seguida d'un col•loqui on tans hi parti-
ciparcn arquitectes, filosofs, geografs
com persones interessades en qualscvol
ambit de les cicncics humancs. A la tar-

da, a Ics 15,30, es constitui la taula del

primer ambit, formada pcl Sr. Xavier
Sola (Conscller Comarcal de Cuitura),
que actuava de president, i el Sr. Ignasi
Roviro (Vicepresident del Patronat
d'Estudis Osonencs), a tall de secretari.
Un cop constituida, es llcgiren quatrc
comunicacions: la del Sr. Alvar Ma-
duell: L'cspai urba conm a floc d'inco-
municaci6 humana, la de la Sra. As-
sumpta Vila: Demografia i moviment
de la poblacid, la del Sr. joscp Ma.
Garcia Picola: Les nacions unides i les
ciutats i la dell Srs. Elisabet Tcjero,
Carme Miralles i Rafael Enemas: El reto
de la ciudad actual: generar relaciones
sociales de bienestar. Cada una de les
comunicacions era seguida d'un viu
col•loqui.

La sessio del divendres, dcdicada a
Ciutat i politica, comcn4a al coati sota la
presidencia del Sr. Francesc Eortuny
(professor de la Universitat do Barce-
lona) i actuant de secretari el Sr. Agusti
Boadas (de la Universitat Ramon Llull).
Les comunicacions, per ordre d'inter-
vcncions, varcn scr: la Sra. Sara Estrada,
en representacio del Seminari perma-
nent do filosofia de I'ICE./UAB pre-
scnta El ciutada al m6n classic i a la
il•lustraci6; el Sr. Josep Monserrat, La
ciutat: el lloc de la filosofia politica?; el
Sr. Salvi 'I'urro, E.1 mare constitutiu dc la
ciutat de Kant i el Sr. Andreu Grau,
Basilea S. XVI. A migdia, el Dega do fi-
losofia de la Universitat de Barcelona,
Dr. jordi Sales i Coderch, Ilegi la po-
ncncia Ciutat, Rad i Estat.
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A la tarda s'encet,i cl tcrccr ambit
(els ciutadans). El Sr. Salvi 'Burro (pro-
fessor do la Universitat de Barcelona),
com a president, i cl Sr. Andreu Grau
(investigador de 1'equip KAL, UB),
corn a secretari, donaren inici a la ses-
sio. Les comunicacions foren: la de la
Sra. Bruguers Jardi Anguera: Les ciuta-
danics dcls ciutadans i la policia munici-
pal; la dcls Srs. Agusti Boadas i Estcve
Sala, Rcligici i ciutadans; la del Sr. Mi-
quel Macia: La prcrosa i cls ciutadans; la
del Sr. Joan Lopez Carol, Els ,altres,
ciutadans i la del Sr. Ignasi Roviro Ale-
manv, Art i ciutada.

Einalment, el I)r. Ramon Valls Plana
recolli les aportacions fonamentals de

Les sessions i ics intcgra cn la seva
ponencia La ciutat i la llci. La clocnda
ana a carrec del president del Consell
Comarcal d'Osona.

Mes enlla del propi fer de les jorna-
des do treball, fou opinio cornuna clue
I'encert dcls Col•loquis era l'cspai dc
reflexio i de debat, posant mcs accent
en el debat i la seva possibilitat que en
la mateixa aportacio individualitzada de
cada una de les comunicacions. Prenguc
cos el dialog, cs mitiga el monoleg. La
satisfaccio generalitzada i el convenci-
ment de la brevctat assegura pel proper
curs una nova celebracio dcls Col.lo-
quis de Vic.
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