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INTRODUCCIÓ

S’inicià la dinovena celebració dels Col·loquis de Vic el
dijous dia 1 d’octubre del 2014 a les 4 de la tarda a la sala de
plens del Consell Comarcal d’Osona. A la taula inicial hi
eren presents, el Dr. Josep Monserrat, president de la Socie-
tat Catalana de Filosofia, i la Sra. Anna Erra, primera tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Vic.

El Dr. Monserrat va començar la seva intervenció recor-
dant que a més de les activitats habituals que la Societat
Catalana de Filosofia desenvolupa en cada una de les seves
seccions, des de fa dinou anys organitza aquesta trobada
tranversal on, a més dels socis, hi participen totes aquelles
persones de l’àmbit de les humanitats i que tenen la voluntat
de dialogar sobre temes del present més immediat. L’interès
està en la col·laboració desinteressada entre persones i enti-
tats. D’aquesta manera s’han fet possible els Col·loquis al
llarg d’aquests anys. Les entitats que participen en l’orga-
nització, i que sense elles no seria possible, són l’Ajuntament
de Vic, el Consell Comarcal d’Osona, la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya, la Universitat de Barcelona,
La Sapienza Università di Roma, l’Associació Filosòfica de
les Illes Balears, la Societat de Filosofia del País Valencià i
l’Institute of Law and Technology (UAB). El conjunt de tot
plegat possibilita un espai estable pels Col·loquis.

La Sra. Anna Erra, després d’agrair la invitació, va par-
lar en nom propi i de l’Alcalde de Vic, donant la benvinguda
a la Ciutat a tots els presents. Recordà el passat humanístic
dels estudis que es celebraven a Vic ja en època medieval, i
com aquells estudis esdevingueren tradició i caràcter d’una
societat oberta i culta. El conreu de les humanitats a Vic -
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digué- va ser amplificada per la presència del Seminari en el
s. XVIII i represa al XX per la Universitat actual. Encoratjà
els assistents als debats i els oferí els serveis de la Ciutat per
tot el que fos avinent. Els recomanà que trobessin un mo-
ment per visitar alguns dels espais, llocs o monuments que
atresora Vic.

Després d’aquestes intervencions el Dr. Jordi Sales
Coderch presentà el volum d’actes del curs passat i s’inicia-
ren les habituals seccions dels Col·loquis. La conferència
inaugural la pronuncià el professor Giuseppe Di Giacomo,
acompanyat a la taula pel Dr. Ignasi Roviró. Les seccions
foren presidides pels Drs. Enric Casaban, de la Societat de
Filosofia del País Valencià i Francesc Torres, president de
l’Associació Filosòfica de les Illes Balears, assistits per
Carme Merchán i Xavier Garcia-Duran.

Poc abans de tancar els col·loquis, prengué la paraula el
Dr. Francesc Torres que, en nom de l’associació que repre-
senta, va informar dels treballs preparatoris del III Congrés
Català de Filosofia, a celebrar els dies 21-23 de gener de
2015 a Palma de Mallorca i dedicats in memoriam a
Bartomeu Filol.

En la sessió de cloenda, hi assistiren en representació de
llurs institucions el secretari científic de l’Institut d’Estudis
Catalans, el Dr. David Serrat, i la Secretària General de la
Universitat de Vic, la Dra. M. Carme Sanmartí. Abans que
el president del Consell Comarcal d’Osona, el Sr. Joan Roca,
dirigís les paraules finals i emplacés els participants per l’any
vinent, el Dr. Salvador Giner, expresident de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, pronuncià la lliçó de cloenda, on parlà del buit
filosòfic que presenta el tema de debat.

Ignasi Roviró Alemany i Josep Monserrat Molas


