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editorialeditorial

Noubiaix, un espai de col·laboració

L’any 1992 —any olímpic a Catalunya— naixia una revista de didàctica de la matemàtica
d’àmbit nacional català que s’ha mantingut fidel als seus propòsits fundacionals durant
gairebé vint anys.

A l’editorial del número 1 llegim:

Biaix vol ser un espai de comunicació entre tots els qui exercim l’ensenyament de les
matemàtiques.

Acceptem, com a premisa inqüestionable, que l’‘‘acte formatiu’’ és un procés que vamés enllà de l’ac-
tuació puntual d’una classe, d’un curs, que dura anys i s’aconsegueix amb l’esforç de molts protago-
nistes—l’alumne, els mestres, els professors, els docents universitaris— i que resulta d’una formació
i estudi, d’uns i altres, ‘‘sorda i constant’’.

És, de fet, la premissa que en l’esmentat número de Biaix s’expressava amb els termes següents:

Veiem clar que el tractament de l’educaciómatemàtica no es pot restringir a cap nivell d’edat con-
cret, sinó que ha de ser considerada globalment; el caràcter progressiu d’aquesta disciplina i la seva
relació amb les capacitats intel·lectuals fan que el seu plantejament a una certa edat involucri les
edats precedents. És en aquest sentit, doncs, que a Biaix hi té cabuda tothom.

És, doncs, molt coherent que dues entitats representatives, en conjunt, de la ‘‘totalitat’’ de professio-
nals de la docència de la matemàtica catalana com són la FEEMCAT —que aplega principalment
mestres i professors d’ensenyament secundari— i la SCM —que aplega professors d’ensenyament
secundari i professors de nivell superior— uneixin l’esforç i la voluntat d’intervenir en el mapa forma-
tiu ‘‘global’’ català de la matemàtica a través de la revista Biaix, tot aportant les iniciatives, els coneixe-
ments, els interessos, les experiències, la cultura, la formació dels membres d’ambdues associacions.

Fruit d’aquesta coherència i d’una voluntat de col·laboració lleial —que s’ha d’anar consolidant amb
els resultats dels propers volums— s’ha decidit de dur a terme una nova etapa de Biaix—que pren el
nom de Noubiaix— amb un Consell de redacció codirigit i coparticipat i amb el propòsit que cada
volum consti de dos números.

Esperem i desitgem que aquesta iniciativa —que no vol trencar res del que ja s’ha assolit, ans al
contrari, pretén potenciar al màxim l’antiga iniciativa de Biaix, tan fructífera— sigui compartida pels
membres de la SCM i de la FEEMCAT tot donant-li suport amb la seva participació activa —a través
de la col·laboració directa— i passiva —a través de la propaganda i l’entusiasme.

LaMequè i en Josep—com a directors del Consell editor— i tot el Consell editor ens esforçarem tant
com calgui per tal que el projecte esdevingui una realitat més forta, més coparticipada, més plural,
més rica encara que Biaix.

Volem agrair als equips directius de la FEEMCAT i de la SCM els esforços que han fet per llimar les
dificultats inicials —que tota nova aventura comporta— i hagin aconseguit trobar la manera de fer
possible aquest projecte tan engrescador.




