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INTRODUCCIÓ

Els Col·loquis de Vic dedicats a «L’Educació» van ini-
ciar-se a la seu del Consell Comarcal d’Osona el matí del 
dijous dia 4 d’octubre del 2018. En l’acte d’obertura s’hi 
presentà la complexitat de la temàtica a debat i, per altra 
banda, el llibre que recollia les aportacions fetes en la troba-
da anterior (en aquella ocasió dedicat a El teatre). A partir 
de les 11 del matí, començaren les comunicacions del pri-
mer àmbit de treball.

La tarda d’aquell mateix dia s’inicià amb la ponència 
del professor Conrad Vilanou titulada Europa, província 
pedagògica: de la urbanització escolar a la colonització 
tecnològica. Acabada aquesta intervenció, seguiren les co-
municacions iniciades en la sessió del matí. Una desena de 
comunicacions abastaren aquest intens dia de col·loqui.

A les 8 del vespre, i en col·laboració amb l’Ateneu de 
Vic, el professor Stefano Petrucciani de la Università La 
Sapienza-Università di Roma pronuncià, en la seu d’aquella 
entitat, la conferència Il “noi” e la democrazia. Riflessio-
ni su indipendenza e secessione. Aquest acte va comptar, a 
més, amb la presència d’altres persones de Vic i comarca i 
d’associats de l’Ateneu.

L’endemà divendres de 5 d’octubre a les deu del matí 
començà el segon àmbit de treball, amb riques aportacions 
d’una desena més de professors. La lliçó de cloenda la dic-
tà el professor de la Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya, Joan Soler Mata amb el títol  Diàleg amb 
la pedagogia contemporània: preguntes, reptes i respostes. 
En aquesta sessió i en el corresponent debat s’incorporaren 
alumnes del Col·legi Sant Miquel dels Sants. 
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La cloenda dels Col·loquis de Vic anà a càrrec del presi-
dent del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca, que apro-
firà l’avinentesa per mostrar la seva satisfacció per aquesta 
trobada anual i, al deixar pròximament el càrrec, s’acomi-
adà dels assistents tot donant-los les gràcies per l’activitat 
que han fet els Col·loquis tots aquests anys de la seva pre-
sidència.

Com és habitual, les sessions varen ser dirigides per re-
presentants de les entitats organitzadores. Les institucions 
que van fer possible aquesta nova edició dels Col·loquis van 
ser l’Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal d’Osona, la 
Societat Catalana de Filosofia, l’Associació Filosòfica de les 
Illes Balears, la Societat de Filosofia del País Valencià, la 
Universitat de Barcelona, la Sapienza - Università di Roma, 
el Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, la Universitat 
Ramon Llull, la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya i l’Institut de Dret i Tecnologia (IDT-UAB).
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