
INTRODUCCIÓ 

Els vuitens Col·loquis de Vic s'obriren a primera hora de 
la larda del dijous dia 2 d'octubre deI2003 amb unes paraules 
del president de la Societat Calalana de Filosofia, el Dr. Dídac 
Ramírez, que elogia el lreball fet no solament durant els sel 
anys anteriors sinó també el que les institucions organitzadores 
havien portat a terme per obrir els vuitens Col·loquis de Vico 
En el seu parlament regracia mol! sinceramenl lotes les per
sones que hi intervenien,lant en els aspectes illfraestruclurals 
com en les aporlacions academiques. Subrallla el goig que 
la Societat Catalana de Filosofia sentia com a membre actiu 
de I'organització. És el momenl tematic, on 10lS els grups i 
seccions poden tellir un plenari i intercanviar suggeriments. 
Alhora, les aportacions d'altres especialisles en el terreny 
de les humanitats enriqueixen un debat i un col·loqui que, per 
definició, es vol obert a lotes les persones que se senlin 
cridades a assistir-hi. 

La Sra. Rosa Maria Collell, del Consell Comarcal d'Oso
na, i el Sr. Jaume Puig, de l' Ajuntamenl de Vic, donaren la 
benvinguda als assistents i assenyalaren I'alt interes que 
tenia per a Osana i per a Vic una iniciativa com aquesta. 
Finalment, el Dr. Jordi Sales presenta el llibre Col-loquis 

de Vic, 7. La poesia, acles deis Col·loquis de Vic del 
2002. 

Seguidament, el President de la Socielal Calalana de 
Filosofia, Dr. Dídac Ramírez, va presentar el Dr. David 
Senat, rector de la Universilat de Vic i catedratic de la UB, 
que pronuncia la lIi,ó inaugural. Com podreu lIegir, les 
se ves reflexions tenien ccm a eix central la relació entre 
I'home i la nalura. Seguidament, el Dr. Anloni Prevosti, 
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de la Universitat de Barcelona, va obrir el primer ambit 
de treball -Natura i filosofia-, amb una ponencia que 
elnmarca el concepte de natura en els primers pensadors 
grecs, especialment Aristotil. Era acompanyat a la mesa 
pel Dr. Dídac Ramírez i pel Dr. Ignasi Roviró. Després 
d'u" breu col·loqui s'inicia la lectura i el debat de les 
comUlllcaClons. 

El matí del divendres 3 d'octubre comen�a el segon ambit 
de trebal! -Natura, ciencies i art-. El Dr. Joan Francesc 
Mira (Universitat Jaume 1) l!egí la se va ponencia -Natura i 
poesia- acompanyat a la mesa pel Dr. Dídac Ramírez i el 
Sr. Just Palma, que en va fer la presentació. Seguidament 
s'enceta un concorregut dialeg i la lectura de les diverses 
comUlllcaClons. 

La tarda del di vendres es dedica monogritficament al  
debat amb professionals que tenen la natura com a element 
central del seu treball. El Dr. Enric Castellnou, que actuava 
de moderador, presenta cada membre de la mesa: Enric 
Vilaregut (en nom de l'administració pública), Monica Ros 
(en nom deis fabricants de pinsos), Pedro Royo (en nom de 
les empreses de reciclatge). Les exposicions i el debat se 
centraren especialment en l'estat del medi natural degut a 
l'acció deis purins. La tarda s'acaba amb col·loqui de les 
intervencions. El Dr. Enric Castel!nou agraí I'assistencia deis 
presents i dona pas a la sessió de clausura, amb les 
intervencions del consel!er de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, Sr. Ramon Espadaler, el President del Consel! 
Comarcal d'Osona, Sr. Jaume Mas, i el Sr. Jacint Codina, 
alcalde de Vico Tots el!s destacaren I'alt nivel! d'interes del 
debat i deis col·loquis i empla<;aren els assistents per a I'any 
vinent. 

Hem d'agrair els esfOl·�os del Dr. Xavier Ibáñez quant a 
la redacció de les intervencions deis assistents, de les 
interpel·lacions entre els comunicants o de les explicitacions 
deis ponents a les preguntes de la sala. 
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Volem dedicar l'edició del presenl volum a l'amic i 
professor Francesc J. FOrluny, lranspassat en el decurs 
d'aquest any. Especialista en el pensament medieval, 
Francesc J. Fortuny destaca va per la seva extrema 
amabilital i perque de la filosofia en feia la raó del present 
i de la vida. No quedara en la nostra memoria com l'erudil 
que ensenyava sil'logismes, sinó com un filosor que ens 
estimulava a renexionar sobre el sentit d'allo que ens 
impulsa a la vida. 

19nasi Roviró Alemany i Josep Monserrat Molas 


