
PRESENTA CIÓ 

Any rere any veiell1 COI1l els Co¡'¡oqllis de Vic són el 
for1lm de debat de tel1les dal/s del nostre presento En la 
seva vuitellG sessió, celebrada a Vic el dijolls dia 2 i el 
divwdres dia 3 d'octubre del passat any 2003, s'escollí 
COIll a 1110tiu de reflexió «La natura», 

No hi ha cap mena de dubte que si és cert que la 
humanitat sell1pre retorna inexorablement a reflexionar 
sobre 11I1S tellles perpetus i ul1.iversals, la natura i la seva 
relació all1b els homes n' és 1II1 deis principals. Un deis 
primers grans poetes, Homcl; la té com a eix central deis 
seus impressionants poemes. Molts segles més tarel, el gran 
Dante la torna (l tenir COIll a escenari d'un deis viatges 
més espectaclllars que mai ha fet ¡'Deciden! Europcu. 

La natura ha esta! i és encara actualment objectiu 
principal d'investigació tan! de 1 'ar! C011l de les cicmcies. 
Per aixo mafeix la combillació estrategica de Ilit;ó inau
gural i pOIlEmcies que obren els diversos {uJlbits de treball 
de la present sessió deis Col·loql/is lIlos/ra aquesta 
pluralitat d'illteressos. L'aportació del rector de la 
Universitat de Vic, DI: Serrat, és l/na pefa brillant ql/e 
11l0stra C011l u n  cientific no deixa de plantejar-se els 
problellles ben hU1l1ans de la seva professió. Les 
puntualitzaciolls del Dr.  Prevosti -que obren. el primer 
ál1lbit de rreball- ajl/den a veure la complexitat del lema. 
A aixo s'!Ji ha d'afegir la bellíssima aporlació del DI: 
Mira, que a través de la literatura ens obre el tema a la 
subjectivitat deis creadors. Finalment, és un. encert la 
taula rodona al1lb els experts i professionals que treballen 
quotidiallament amb la natura: ells aporten un pUllt de 
vista impagable. 
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Amb l' aposta decidida pe/s Co¡'¡oquis de Vic, la 
Universitat de Barcelona mostra ulla vegada més el 
seu ferm comprolllís Gmb el pensamenf reflexiu, motor 
de qualsevol ulterior aplicació. És des d'aquesta 
necessitat de promocionar la reflexió berl encamina
da que lrobades cielltífiques COIII els Co¡'¡oquis de Vic 
SÓI1 e/alts per al pensamenl aplicat. 

De 101 plegat ens queden les pitgines que avui 
presentem i la certesa que ellS continua essent necessari 
seguir reflexionan! sobre la natura. Si ['hame sen! 
l' obligació de pensar i debatre qué és i com cal relacio
nar-se amb la natllra, sera patser perque ella ells dóna 
la mesura exacta de la humanitat? 
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