
INTRODUCCIÓ 

Els novens Col'loquis de Vic s'obriren la tarda del dijous 
d ia 7 d'octu bre del 2004 amb unes paraul es de la Sra. Rosa 
Maria Co llell. conse ll e ra de legada de C ultura de l Consell 
Coma rca l d 'Osona. la qual, en nom de l pres ident, donà la 
benvinguda als ass istent s. Remarcà la disposició reiterada 
per palt de l Consell Comarca l a mantenir i potenciar aquesta 
trobada anual de professionals del sector de les huma ni tats. 
Observa nt la feina feta els anys anter iors. augurà unes 
sess ions interessants i intenses. alhora que encoratjava tOLS 

els presents a plante jar-se el tema de la sa lut amb la rad icalitat 
que necess ita Ull país com el nostre. Donant els novens 
Col'l oqui s per oberts, passà la pa raula al S r. Ignasi Pu ig, 
que, en re presenta ció de l Sr. Alca lde cie Vic, ind icà la 
importància que en la Ciutat se celebrin, any rere any. aquests 
debats. Vic sempre ha apostat per la cu ltu ra , essent-ne. 
d ' an ys. un motor, i un bon exemp le de com en aquest 
important àmbit es pot ser creador. Per aquest motiu , sempre 
ha estat al costat d"una iniciati va tan important com són els 
Col-loquis de Vic. E l Sr. Ignasi Puig agra í a tots els presents 
i a les institucions que fa n possible la trobada els esforços 
realitzats i e ls in sistí a contin uar amb la ini ciativa. Després 
es donà pas a les paraul es de l Or. Dav id Serrat, rector de 
la Un ive rs itat de Vic, que, co m a me mbre d ' una de les 
in st itucions organitzadores, remarcà la importància del fet 
que un grup de professors i cientí fics es trobessi n anual
me nt per debatre te mes en profun di tat. Assegurà q ue una 
veritable universitat, per bé que havi a de potenciar la recer
ca tec no lòg ica e n tots e ls seus àmbit s, no ha via d 'ob lidar 
que les idees i la fil osofia e ren motor dels avenços i. de 
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passada. era allò que feia mante nir c i més valuós que hi 
ha en I ïlOme. 

El Dr. Ignas i Roviró indicà les traces genera ls per on es 
desenvolupava el programa de les sesc;;ions que s' ana ven a 
iniciar i tingué Ull record pel Or. Francesc J. Fortlllly. membre 
del comitè c ienU{¡c. mon en el tran scurs de l'any. Després 
prengué la paraula del Or. Jordi Sales. que presentà les actes 
de l'any anterior. destacal1t -ne l"interès que suposa ten ir 
aplegades en un vo lum les aportacion s i els debats d'una 
sessió tan va luosa com aquella. 

Tot seguit e l Or. Jordi Sa les donà pas, després d ' una ac u
rada presentació, al Dr. Ramon Valls. catedràtic emèrit de la 
Uni vers ilat de 13arce lona. que inicià la lliçó inaugural. Com 
~odreu llegir. les sc\'es reflexion s tenien CO I11 a eix central 
que eb canvis tecnològics han marcat la vicia humana des 
dels seus inicis i exposava CO Ill a principi s rectors de la 
bioètica el principi d ' autunomia. el principi de beneficència i 
11 0 malelïcènc ia i el principi de justícia o sol idaritat. 

Acabada la lliçó, s'in icià seguidament el primer àmbit de 
trebal l. sota e ltíl ol de «Salut i fi losofia». La ponènc ia anà a 
càrrec del Or. Lluís Duch. En va fer la presentació el degà 
de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barce lolla. 
Ur. Salvi rUlTó. El ponent remarcà que sempre que s'lla 
prod uït Ull estat cul 'lerti u de desorientació i de descon fiança 
ell e ls sistemes sucia ls han fe t acte cie presència les mil for
mes de la gllosi, Així. la recerca de la salut es convertia en 
una autoteràpia, és ;:¡ dir. en l' intent d"assolir una situació 
d'autosuficiència que lenia com a conseqUència la desar
ticulació de la relacionalitat responsab le respecte a Déu i al 
proïsme, Després d'un col'loqui viu i apass ionat es donà pas 
a la lectura de les comunicacions que s"encabien en aquest 
primer àmbit. La sess ió s' acabà passades les vuit del vespre. 

El di vendres 8 d' octubre, de bon matí, començà e l segon 
àmbit de treball. «Salut, c iències i al1». El Sr. Joan López 
Carol. del Consorci Hospitalari de Vic, dirigí la sessió. que 
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sïnicià amb un seguit de tres ponències consecuti ves, totes 
a l' entorn de l paper de la in fe rrneria en la sa lut. En primer 
lloc, es lleg í la ponència de la Dra . Anna Bonafont, infermera 
i antropòloga . professora de la Universi lal de V ic. Segui
dament s'escoltà la intervenció de la Sra. N úria Cuxarl. del 
Col'legi d' In fenneres de Barcelona, i va n cloure aquest seguit 
d'aportac ions les parau les de la Dra. Ànge ls Vives, del 
Congrés Cata là de Sa lut Men tal. Seg uí e l col 'loqu i que 
transcrivim i la lli çó del Dr. Antoni Bayés de Luna, catedràtic 
a l'Hospital de Sa nt Pau. que parlà de La illlporlància de la 
recerca per a la Sallll . En el col'loqui , e l Dr. Bayés es va 
adreçar es pec ialment a les persones més joves. insistint en 
la formació dels futurs in vestigadors. 

La tarda de l divendres es ded icà monogràfi cament al 
debat amb e ls profess ional s de la sa lut. Dirigí la sessió e l 
pres ident del Consell Comarcal d ' Osona Sr. Ja ume Mas, bon 
coneixedor dels recursos que l 'adm inistració destina al món 
de la sa nitat. Varen intervenir-hi el D r. A ntoni A nglada, gerent 
del Consorci Hospitalari de Vic, i e l Dr. A lbert P lanes, direc
tor del CA P nord de Vic, El debat amb e ls doctors va cen
lI'ar-se espec ialment en l 'estat actua l de la san itat i del sistema 
sani tari que. en particular, es dóna a Catalun ya. Es bu scà. 
crít icament , la ca racteríst ica pròp ia del nostre sistema i es 
defensà com un de ls mi llors del món. 

En la c loenda de ls novens col, loqui s de Vic va prendre la 
parau la el Dr. Dídac Ramírez, president de la Soc ietat Cata
lana de Filosofia, que re ma rcà l' amable acolli ment que any 
rere any rebien e ls asistents al s co l'loquis de Vic i, en espe
cia l. e ls membres de la Societat Catala na de Filosofia. En 
donà les gràc ies tant a la ciutat de V ic com al Consell Co
ma rca l d ' Osona. Reco llí aq uest agraïme nt , per part de 
l' Aju ntament de Vic, e l Sr. Jaume Pu ig, reg idor de C ultu ra. 
En la seva intervenc ió indicà l' alt interès de ls debats i la 
necess itat que un esdeveniment aix í perdu ri , pel bé de la 
c iutat i de l pa ís. Des prés de les pa raules del reg idor, va in -
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lervenir, tancant la sess ió. e l president del Consell Comarcal 
d 'Osona. Sr. Jaume Mas, que indicà l'orgu ll de rebre a la 
seu de l Conse ll els deba ts que es generen, cada any, en 
aquestes trobades. Demanà que l'any vinent no es faltés a 
la cita. 

Hem d'agrair e ls esforços de l Dr. Andreu Grau Arau 
quant a la redacció de les intervencions dels assistents, de 
les inte rpe l'lac ions entre els comunicants o de les expli 
c itacions dels ponents a les preguntes de la sa la . També es 
deu al treba ll del Or. Grau la transcripció de la intervenció 
del Or. Bayés i dels Ors. Antoni Anglada i Albert Planes. 

Ignasi Roviró Alemany i Josep Monserrat Molas 
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