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Ara fa dos anys, la revista Biaix inicià unnouperíode ambel nomdeNouBiaix. Fouel resultat
d’una col·laboració rigorosa i seriosa entre la FEEMCAT i la SCM, societat filial e l’IEC.

L’objectiu a assolir era múltiple. Es pretenia d’ampliar el ventall de continguts que Nou
Biax podria oferir als lectors, cobrint totes els etapes docents i discents i, com mostren els
números que ja han sortit d’aleshores ençà—30 i 31—, aquest primer objectiu s’ha assolit
amb un gran èxit, atesa la qualitat dels articles publicats, cada un en el seu àmbit.

Alhora s’estenien els subscriptors i lectors i, en conseqüència, els àmbits d’influència dels seus con-
tinguts a ventalls més amplis de col·lectius dedicats a la docència de la matemàtica: de maternal a
universitari.

Enllaçant amb aquest objectiu, es vol impulsar un lligam estret amb el Màster de formació del profes-
sorat, convertint Nou Biaix en un referent a tenir present en aquest ensenyament i incorporant, quan
tinguin la qualitat necessària, alguns dels treballs de fi de màster, cosa que hem iniciat en aquest
número.

Un altre objetiu programàtic de la col·laboració era aconseguir l’edició de dos números anuals, un
propòsit que en els dos anys precedents no s’ha assolit, però que enguany serà ja una realitat.

Tota aquesta tasca no hauria arribat a bon port sense la feina de la Mequè Edo, codirectora fins ara i
que, a partir d’aquest número serà susbtituïda, com a representant de la FEEMCAT, per Manel Sol.

L’equip de redacció vol agrair a la Mequè la seriositat, la professionalitat i l’entusiasme que ha dedi-
cat, primer a Biaix, i després a Nou Biaix, i l’esperit de diàleg que ha permès el trànsit, que en alguns
moments no ha estat fàcil, de Biaix a Nou Biaix; i, al Manel, li vol retre un acolliment afectuós i una
col·laboració sincera.
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