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INTRODUCCIÓ

Els Col·loquis de Vic dedicats a «La tradició» van ini-
ciar-se a la seu del Consell Comarcal d’Osona a primera 
hora de la tarda del dijous dia 6 d’octubre del 2016. A més 
de la protocol·lària sessió d’obertura –on s’hi presentà el 
volum 20è dels Col·loquis de Vic–, el Dr. Stefano Petruccia-
ni, catedràtic de ciència política de la Sapienza, Università 
di Roma i president de la Società Italiana di Filosofia Políti-
ca, encetà els treballs amb la lliçó «Tradizione e nuove sfide 
in filosofia política».

Com es pot veure en les pàgines que segueixen a aques-
tes línies, els temes abordats foren d’índole variada. Si bé 
hi sobresurten les aportacions fetes des de la història de la 
filosofia i del pensament, s’hi poden veure també alguns 
treballs que relacionen la tradició amb l’art i la bellesa                 
–una relació sovint tensada pels nous paradigmes estètics– 
o amb l’educació i el pensament pedagògic –una altra tensió 
potser més benèvola que l’anterior– i, finalment, cal també 
mencionar els treballs que vehiculen el concepte de tradició 
amb la història del pensament del nostre país.

El conjunt final apareix com un ric mosaic d’una vinte-
na de comunicacions de tons, accents i ritmes variats; to-
tes elles, però, subratllant la importància i el diàleg amb 
la tradició per tots els temes abordats. Tots aquests treballs 
tingueren com a lliçó de cloenda l’aportació de Lluís An-
glada, director de ciència oberta del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC).

Les institucions que van fer possible aquesta nova sessió 
dels col·loquis de Vic van ser l’Ajuntament de Vic, el Con-
sell Comarcal d’Osona, la Societat Catalana de Filosofia, 
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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 i l’Institut de Dret 
i Tecnologia (IDT-UAB).
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