
INTRODUCCIÓ 

Després de donar la benvinguda als assistents, el presi
dent de la Societat Catalana de Filosofia posa I ' interes en el 
fet que els Col'loquis de Vic representen un moment con
cret d'una col·laboració sostinguda amb les societats que 
tenen com a llengua vehicular i de treball el cata la. Així, la 
Societat Catalana' de Filosofia, la Societat de Filosofia del 
País Valencia i l' Associació Filosófica de les Illes Balears 
aporten als Col'loquis el tronc i la saba d'aquestes trobades 
anual s a la ciutat de Vico Les tres entitats posen molt d'inte
res en el treball en xarxa. Només així és possible avui un 
treball rigorós sobre la realitat més itmnediata i la nostra 
tradició. Fer filosofia avui implica actuar en xarxa. Les tres 
associacions col, laboraren també en altres activitats, com 
ara en el Jotlma/ 01 Catalan ¡nte/lec/ual His/OIy i el JJ 
Congrés Cata/a de Filosofla, que se celebra un mes des
prés a Sueca, al País Valencia. Acaba la seva intervenció 
recordant que aquest agost passat morí el professor Ramon 
Valls Plana, president de la Societat Catalana de Filosofia de 
1982 al 1985. Les actes corresponents al 20 I O, i que es pre
senten avui -digué el Dr. Ignasi Roviró-, són dedicades en 
honor seu. El record, la importancia i les intervencions del 
professor Valls en edicions passades del Col'loquis en fan 
una referencia ineludible. 

El Dr. Jordi Sales va comen9ar la seva intervenció insis
tint en el record al DI'. Ramon Valls, al qual havia tractat 
molt, tant en la Societat Catalana de Filosofia com en la Fa
cultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, i recorda 
en especial quan el professor Valls en va ser vicereC!or. A 
més de ser un filósof destacat, especialista en I' idealisme 
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alemany, i sobretot en Hegel, el Dr. Valls aporta un gran 
rigor i un inici d'internacionalització a la Societat Catalana 
de Filosofia, així com ajuda a néixer els Col'loquis, tot inter
venint de manera destacada en les primeres edicions. És de 
justícia, assegura, que en el moment del seu traspas el re
cordem en I'acte inaugural d'aquesta edició. El Dr. Sales 
insistí en la importancia del treball coordinat amb les altres 
societats germanes, amb la del País Valencia i amb la de les 
IIIes Balears. Aquest treball en xarxa passa avui pels Col·lo
quis de Vic i en altres moments del curs passen per I'edició 
conjunta, per I'assistencia a la Universitat Catalana d'Estiu 
de Prada i per la coordinació de les activitats ordinaries de 
cada una de les societats. 

Finalment va prendre la paraula el Sr. Rafús, regidor de 
l '  Ajuntament de Vic, que en nom de l' Alcalde, insistí que els 
CoHoquis de Vic és el resultat de la coHaboració d'institu
cions academiques (les diverses societats de filosofia i la 
Universitat de Vic) i de polítiques, com el mateix Ajunta
ment de la ciutat i el Consell Comarcal d'Osona. Aquest 
treball entre les di verses entitats fan possible que ja s'estigui 
en la setzena edició. Dona la benvinguda als assistents i e1s 
desitja una bona estada. 

Josep Monserrat i Ignasi Roviró 
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