
PRESENTA CIÓ 

El dijous 26 i el divendres 27 de selembre de 1996 es 
celebraren a Vic, a la seu del Consell Comarcal d'Osona, 
e/s primers Col·loquis de Vico Aquesta trabada anual a la 
capital d'Osona té per objectiu esdevenir un debal entre 
els professionals de les humanilats i els especialistes uni
versitaris del moment per lal d'aprofundir en un. tema 
c/au del noslre temps. En aquesla ocasió es prengué la 
ciutat com a centre del debat, plante jada des de tres am
bits diferents: en un primer moment, es treballa sobre 
l'espai urba entes com a /loc d'interrelació humana; en 
segon /loc, es plantejá la perspectiva histórica tal unint 
ciutat i política (el sublltol de l'ál11bit ha concretava d'a
questa manera: la ciutat actual com a fruit historic); i, per 
últim, s'enfoca la problematica de la ciutat vista des de 
l' óptica deis ciutadans. 

Cada un d'aquests Ires ámbits contenia una ponen
cia marc que plantejava els lemes principals i, seguida
menl, acolIia comunicacions d'un miLXim de vint minuts 
de durada, seguides immediatament d'un col·loqui molt 
fructifer en el qual hi podia participar qualsevol dels 
assistents. En les págines que segueixen lrobaran les 
ponencies, els resul11s de les comunicacions /legides i 
una selecció del debat segons l'ordre en que s'esdevin
guerel1. La relació un.a mica més detallada de les ses
sions és la següent: 

El dijous dia 26, al mat[, i després de I'acte d'ober
tura a carrec del batlle de Vic, el Dr. Manuel Ribas 
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Piera pronuncia la seva llir;ó La ciutat: realitat de siner
gies, seguida d'un coUoqui on tant hi participaren ar
quitectes, filosofs, geografs, com persones interessades 
en qualsevol ambit de les ciimcies humanes. A la tarda, 
es constituí la taula del primer ambit, formada pel Sr. 
Xavier Sola (Conseller Comarcal de Cultura), com a 
president, i el Sr. Ignasi Roviró (Vicepresident del Pa
tronat d'Estudis Osonencs), com a secretario Un cop 
constituida, es llegiren quatre comunicacions: la del Sr. 
Alvar Maduell: L'espai urba com a lloc d'incomunica
ció humana, la de la Sra. Assumpta Vila: Demografia i 
moviment de la població, la del Sr. losep M. Garda 
Picola: Les Nacions Unides i les ciutats i la dels Srs. 
Elisabet Tejero, Carme Miralles i Rafael Encinas: El 
reto de la ciudad actual: generar relaciones sociales de 
bienestar. Cada una de les comunicacions era seguida 
d' un viu coUoqui. 

La sessió del divendres, al matí, dedicada a Ciutat i 
política, come/1l;:a sota la presidencia del Sr. Francesc 
Fortuny (del grup d'investigació KAL, de la Universitat 
de Barcelona), actuant com a secretari el Sr. Agustí 
Boadas (de la Universitat Ramon Llull). Les comunica
cions, per ordre d'intervencions, varen ser: la Sra. Sara 
Estrada, en representació del Seminari permanent de fi
losofia del l '  ICE, (UAB) presenta El ciutada al món 
classic i a la il·lustració; el Sr. losep Monserrat, La ciu
tat, el lloc de la filosofia política?; el Sr. Salvi Turró, El 
marc constitutiu de la ciutat en Kant i el Sr. Andreu 
Grau, Basilea S. XVI. A les 12 h., el Dega de la Fa
cultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, Dr. 
lordi Sales i Coderch, llegí la ponencia Ciutat, Raó i 
Esta!. 

A la tarda s'enceta el tercer ambit (els ciutadans), 
amb el Sr. Salvi Turró (professor de la Universitat de 
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Barcelona), COIn a president, i el SI: Andreu Grau (in
vestigador de l'equip KAL, UB), com a secretari. Les 
comunicacions foren: la de la Sra. Bruguers lardf An
¡¡.'lera: Les ciutadanies deis ciutadans; la de la Sra. M. 
Angels Orriols Nacionalitat i estrangeria; la del Sr. Lluís 
Salvador, Els ciutadans i la policia municipal; la deis 
Srs. A gustí Boadas i Esteve Sala, Religió i ciutadans; la 
del Sr. Miquel Macia: La premsa i els ciutadans; la del 
SI: loan López Carol, Els "altres" ciutadans i la del Sr. 
Ignasi Roviró Alemany, Art i ciutada. 

Finalment, el Dr. Ramon Valls Plana recollf les apor
tacions fonamentals de les sessions i les integra en la 
seva ponencia La ciutat i la llei. La e/oenda deis pri
mers Col·loquis de Vic alla a carrec del president del 
Consell Comarcal d'Osona, el Sr. Ramon Vallo 

Voldrfem fer constar les entitats que organirzen els 
CoUoquis: la Facultat de Filosofía de la Universitat de 
Barcelona, la Facultal de Filosofía de la Universitat 
Ramon Llull, la Socielal Calalana de Filosofía, l 'Ajun
lamenl de Vic, el Consell Comarcal d'Osona, el Pa
tronat d'Estudis Osonencs i el Cenlre d'Esludis Caries 
Cardó. 

Més enlla del propi fer de les jOYl1ades de treball, fou 
opinió comuna que l'encert deis CoUoquis era l'espai 
de reflexió i de debat, posanl més accenl en el debar i la 
seva possibilital que en la mateixa aportació individua
lilzada de cada una de les comunicacions. Prengué cos 
el dialeg, es mitiga el monoleg. La satisfacció genera lit
zada i el convenciment en l '  encerl de l' estructura (col
loqui, ponencia, comunicació), assegura uns proxims 
Col·loquis de Vico 

losep Monserrat i Ignasi Roviró 
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