
NILMORIA I)'ACI'IVITA'I'S

COL-LOQUIS [)L VIC-II. LA LLEI

Cracies al treball de les entitats or-
ganitzadores -Ajuntamcnt de Vic,
Conscll Comarcal d'Osona, Patronat
d'Lstudis Osoncncs , I acultat de f, lo-
sofia de la Universitat de Barcelona,
I acultat de Iilosofia de la Universitat
Kamon (lull, Societat Catalana de
Iilosofia i Centre d'Estudis Caries
Carlo-, cl dijous 9 i el divendres 10
d'octubre de 1997 , cs va celebrar la sc-
gona edicio deis Col • loquis de Vic.
I'edifici «FI Suere », sou del Conscll
Comarcal d'Osona , va albergar el fo-
rum d'especialistes i professionals en
camps tan diversos corn els do la Filoso-
fia, cl dret, la informacio , la geogrifia,
I'educacio o el scrvci social amb l'ob-
jectiu de debatre un dels tomes de mcs
interes actual: la Ilci.

Seguint Ics directrius dcls antcriors
col-loquis , cs va optar per establir tres
ambits de debit : ( I) «Nuc^ions de llei";
(2) «Aspectes racionals i Socials d, les
iegislacions ,,; i (3) ,La llei: entre la rao i
Ics cultures". I.es sessions es van cons-
tituir d ' una poncncia i de no mes cc sis
comunicacions . Immediatament des-
pres de cada intcrvencio, hi va hascr el
sou corresponcnt dialog.

En l'actc d'obcrtura, el coati dcl di-
jous, despres de Ics paraules d'agrai-

ment del Sr. Jacint Codina, bathe do
Vic, cl Dr. Jordi Sales, dega de la
Facultat de Filosofia de la Universitat
de Barcelona, va presentar el Ilibre La
ciutat, en el qual s'han recollit les po-
ncncics, les comunicacions i la trans-
cripcio de part dell dialegs dell primers
col•loquis. El I)r. Sales va destacar cl
caractcr positiu d'aqucsta rcunio anual
quc tc corn a objeetiu la reflex](') d'as-
surnptes d'intcres actual, i va asscnvalar
que, per aquest motiu, Vic mereiaia ser
anomcnada «Ciutat dell col•loquis-. El
Dr. Ramon Valls Plana, catedratic
d'F1ist6ria de la Filosofia de la Uni-
versitat do Barcelona, fou I'encarregat
d'inaugurar les jornades amb la con-
fercncia Llei i iegalitat».

La tardy del dijous es va destinar al

primer ambit. Ll president de la mesa

fou el Sr. Xavier Sola, consellcr coniar-

cal de cultura, i la seeretaria, la Sra.
Bruguers Jardi, membre do ('equip

KAI, de la Universitat de Barcelona. La

sessio va comen4ar a Ics 15.30, amb la

poncncia "Liei practica i esquematitza-

cio (de Kant a Fichte)", del Dr. Salvi

Turro, professor titular d'Historia de la

Filosofia de la Universitat de Barcelona.

A les 16.30, es va procedir a la leetura

de les seguents comunicacions: <.I.a (lei

171



,I" I I I I„iu 11, II , HMI I)i Iiu
101 tun,; -I -I I I c I I Sam I rancesc, del
I )r. Agusti Boadas; «Llei, obediencia i
Ilibertat (ss. XIII-XVI)., del Dr. An-
dreu Grau; «Llci, rao I Ilenguatge en
Hobbes., del Dr. Bartomeu Forteza; i
-Les regles o Ilcis de ('art en I'Estetica
de Hegel», del Dr. Ignasi Rovir6.

Al segon ambit, es dedica el mati del
divendres. La mesa es constitui a lcs
9.30, amb el Dr. lrancesc Fortune, pro-
fessor titular d'I listoria de la Filosofia

de la Univcrsitat de Barcelona, corn a
president, i el Dr. Ignasi Rovir6, pro-
fessor de la Universitat Ramon Hull,
com a secretari. En primer Iloc, es van
Ilcgir Ics scgilents comunicacions: «Llci
i territori,,, del Sr. Pere Gordi; «L'apli-

caci6 de les mesures alternatives al nou
codi penal-, del Sr. Josep M. Garcia
Picola; -La llei davant Internet,,, del Sr.
Miquel Macia, ,Llei i Serveis Socials,
del Sr. Joan Lopez i la Sra. Assumpta
Casals; ,La I OGSE•, del Sr. Ramon
Rial; -La formac16 de les normes•, del
Sr. Joan Monras; i "La traducci6 de la
Ilci de la Sra. Bruguers Jardi i el Sr.
Rodolf Gaser. L'acte va finalitzar amb
la ponencia ^, Llei i regla,,, del Dr. Didac
Ramirez, professor de la Facultat de

,I. ^..^

sitat de Barcelona.

La sessi6 de la tarda es centra en el
tercer i ultim ambit . El I)r. Salvi Turr6
va presidir la mesa i el Dr. Andreu
Grau, de ('equip KAI, de la UB, va fer
de secretari . A les 16 . 00, cl Sr. Anto-
ni Bosch , amb ,Llei i desobcdiencia a
l'Antigona de S6focles ,, va cornen^ar cl
torn de comunicacions ; van seguir la de
la Sra . Beatriz Bossi : - Los griegos v la
lee,>; la del Sr. Xavier Ibanez: , 'entre-
mig i la (lei-; la del Sr. Lluis Salvador:
,,Llei i situaci6 real. Exposici6 critica a
la antiil • lustrac16 en lcs formes de la
modcrnitat>'; la del Sr. Sergi Mas: «Filo-
sofia i (lei segons Leo Strauss ,,; i la del
Sr. Manfred Dicz: ,Les capacitats de ('a-
nima i la histbria politica en Rousseau i
Kant. En la ponencia , I.Ici i cultura»,
cl Dr. Jordi Sales va relacionar el terra
dels presents col•loquis anib el clue CS va
proposar per a l ' anv 1998: «l . a cultura,,.

El Sr. Ramon Vall, president del Con-
sell Comarcal d'Osona, va cloure l'acte.
En la seva al•locuc16 , va esperonar cls
assistents a mantenir viva aquesta tro-
bada anual.

Andreu Grau
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