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PRESENTACIÓ

La quinzena edició dels Col·loquis de Vic es va inaugurar
el dijous 7 d’octubre de 2010 a la sala de plens del Consell
Comarcal d’Osona. En la taula presidencial hi havia el Dr.
Jordi Sales, rector de la Universitat Catalana d’Estiu, el Sr.
Xavier Solà, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic i el Dr.
Ignasi Roviró, president de la Societat Catalana de Filosofia.
El primer en prendre la paraula va ser el Dr. Sales, qui va
destacar la importància de la continuïtat en totes les accions
culturals. Va assenyalar que només en la continuïtat es po-
den fer veritables aportacions que consolidin les apostes cul-
turals d’un país. Els col·loquis de Vic, digué, ja han arribat a
la seva quinzena edició, i si bé aquest fet és la viva constata-
ció d’una consolidació volguda, cal seguir encara en la per-
sistència. El Dr. Sales va agrair les aportacions de totes les
persones i institucions que han fet possible aquest encontre
anual. Per la seva banda, el Sr. Solà va insistir en la voluntat
que té l’Ajuntament de Vic de seguir treballant en els Col·lo-
quis de Vic i de seguir projectant-los vers el futur. Després
va prendre la paraula el president de la Societat Catalana de
Filosofia, el Dr. Roviró, qui remarcà la importància que sig-
nifiquen els Col·loquis de Vic per anar teixint una comunitat
de debat i de coneixement. Va destacar la importància que
per a la Societat Catalana de Filosofia significa el fet de
compartir la convocatòria i l’organització dels Col·loquis amb
les altres societats germanes del País Valencià i de les Illes
Balears. Totes tres associacions es dediquen a l’estudi i a la
divulgació de la filosofia i totes tres tenen un clar interès en
la col·laboració mútua.

La vintena de comunicacions que va rebre aquesta quin-
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zena edició dels Col·loquis de Vic varen ser repartides en
dos àmbits, que ocupaven, respectivament, la tarda del di-
jous dia 7 d’octubre i el matí del divendres dia 8. La totalitat
de les comunicacions llegides les trobarà el lector en les pà-
gines que segueixen. En aquesta ocasió, i per tal de voler
subratllar la voluntat de diàleg que tenen els Col·loquis des
de la seva fundació, l’organització va considerar més oportú
agrupar les dues lliçons al final de la trobada i iniciar-la amb
les aportacions i els col·loquis dels professors. Així doncs,
les lliçons del Sr. Llibert Cuatrecasas president de l’Institut
d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn, i durant molts
anys responsable de l apolítica exterior de la Generalitat i
eurodiputat, que parlà de l’Europa que hem fet fins avui i
de la Sra. Cristina Gallach, portaveu espanyola de la Presi-
dència de la Unió Europea, que exposà la importància de la
Unió Europea per a la vida de cada uns dels estats mem-
bres, donaren un colofó brillant a uns debats apassionats i
interessants.

Els Col·loquis de Vic i l’edició de les actes són possibles
gràcies a la col·laboració de la Societat Catalana de Filoso-
fia, l’Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal d’Osona, les
universitats de Barcelona i de Vic així com també dels cen-
tres d’estudi, grups de recerca, investigadors i professors
que hi participen.
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Ramon VALLS PLANA (1928-2011)
Volem dedicar les actes dels quinzens Col·loquis de Vic a la

memòria del professor Ramon Valls Plana, president de la Societat
Catalana de Filosofia (1982-1985) i membre actiu dels Col·lo-
quis, molt especialment les primeres edicions. Les seves lliçons
i les diverses intervencions han orientat el decurs dels nostres
debats.

Aquesta publicació vol esdevenir un reconeixement a la bri-
llant trajectòria intel·lectual i acadèmica del professor Valls, un
exemple per a tots els que estimen la filosofia a Catalunya.


