
PRESENTACIÓ 

Em plOIl, III/. any més, presentar , 'edició dels treballs 
exposats i debatl/ts ell els Col-Ioqllis de Vic. Aql/esta és 
la novena edició, realitzada els dies 7 i 8 d'octubre de 
2004 a la sel/ del COllsel1 Comarcal d'Osolla i organitzats 
per fol llll seguit d'instituciolls acadèmiques i clllturals 
de primer ordre, entre elles la Universitat de Barcelona, 
a qui represen.to. Ell aquesta ocasió el tema debatut va 
ser «La salut». He de felicitar al comitè cienl(fic per 
l'encerI dels temes que escull per al debat, sempre fall 

vius per a la llostra immediatesa i sempre fan essencials 
per a la vida humano. 

Es diu que Tales a¡;rmava que la felicitat del cos es 
fonGmenta ell la sa/uf; la de "cnteniment, ell el sabel: I, 
per la seva part, Sòcrates deia: «Si algú cerca la salu!, 
pregunta-li si està disposat a evitar el/. el futur les cau 
ses de la malallia; ell cas conlrari, abstéll-te d'ajudar
Ia ». Aquests dos savis, pares .fundadors de /a incipient 
cu/lura europea, ja avisaven que la sallll no és solament 
Ull tenne mèdico-cient(fic. Fent fina bona teràpia mèdica 
al membre o òrgan ma/alt, no necessàriament s 'obré la 
sallit. Sallll i felicitat, cOllllllolt bé proclamaren els lIIetges 
àrabs i jueus de l 'edat nútjal1a, són dos fermes ;'Isepa
rabIes; pràcticament sinònims. Illsistia també en aquesta 
veritat, que la història s 'ha entossudit a arrossegar a/ 
I/arg del temps, el nostre Arnau de Vilanova, que la 
proclamava vivament a reis i a papes medievals. 

Els textos dels professors qlle podrel/ llegir a 
continuació fombé est all amarats d'aquesta veritat, més 
o menys explícitada ell 101s e/s gralls melges i .filòsofs 
qlle ha generat la llostra clfltura occidental. L'esplèndida 
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lliçó del DI: Rmlloll Valls, collerelada ell la bioètica, 11 es 
una bOlla aplicació. 1-10 són també les sàvies reflexions 
del DI: Lll/IS Dl/ch, ql/e des del pellsall/el/I al/lropològic 
i filosòfic s'illleressa proflll/dall/e11l per la relació el/lre 
la sa/uf, la malaltia i la religió. Per què cercar aqucsl 
lligam si ilO es parlís de la convicció que ex isteix 
s;'1OIlf"ún ell/re salli I i felicitat? Segueix persistent el tema 
ell les preocupacions de les inferm eres i doctores que 
par1icipen ell la jornada del di vendres al malÍ, així com 
en els debats que originell i, també, eH les experimentades 
reflexiol/s qlle el DI: Alllo/1i Bayés adreça a la sala. No 
són cap excepció d 'aqllest binomi les interessalltíssimes 
concrecions i el co¡'!oqlli qlle generen els Drs. Anloni 
AI/glada i Alberl Plal/es qllall es pregl/l/lelL per la 
soslellibilital del llostre sis/ema sall itari. 

I és clar que només olllb apostes com aquestes, 
interdiscipl inàries. es poden arribar a copsa r els 
veritables jonaments del llOstre teixit cultural, jet amb el 
pòsit de segles. Per això, ulla vegada més, la Universitat 
de Barcelolla promou el pensamellt reflexiu, veritable 
estímul de posteriors investigacions. Unes jornades 
ciel/tífiques COIl1 SÓI1 els Cor/oquis de Vic són el millor 
remei per {f tlvbar l'eficàcia del pensament aplicat. 

Dr. Jordi Sur-iñach Caralt 

Vicerector de Política Científica (UB) 
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