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Una nova etapa
La publicació que ara teniu a les mans –Agenda del
Col·legi– ve a substituir la re· vista Activitats, que des
de fa temps el Col· legi ha anat editant tres vegades
a l’any. Pot sobtar, d’entrada, el canvi radical d’es· til
i la nova orientació en la formalització i presentació
d’aquest nou paper, amb la pretensió –esperem que
assolida amb èxit– de dotar-la d’un caràcter més àgil,
més vis· tós, més actual, més exigent des del punt de
vista estrictament informatiu. Haurem marrat la intenció si, pel camí del disseny, l’Agenda no continua sent,
en el fons, una publicació que doni fe i constància de
l’ac· tivitat institucional de la casa en les seves intencions bàsiques: institucionals, acadè· miques i culturals.
Aquesta línia informativa té continuïtat i compleció en la web del Col·legi (www.cdl. cat), on es poden trobar unes ressenyes més àmplies de totes
les activitats programades.
Pretenem, a més, que l’Agenda reculli amb més claredat l’àmplia oferta de cursos de formació que es programen al llarg de tot el curs i, d’una manera singular,
a l’Escola d’Estiu. En aquest sentit, aprofitant el reno·
vat disseny de l’Agenda, hem volgut tenir una cura
especial en la presentació de di· verses activitats de
formació per tal que la seva consulta i la informació
específica de cadascuna d’elles fossin més visuals,
pràc· tiques i operatives.

La publicació que ara teniu a les mans –Agenda del Col·legi– ve a substituir la revista Activitats, que des de fa temps el Col·legi ha anat
editant tres vegades a l’any.

Insistim, però, en la voluntat de reflectir-hi tot el
seguit d’actes (conferències, taules rodones, de·
bats, presentació de llibres, reci· tals poètics, etc.)
que formen part també de la vida del Col·legi i de
la seva relació amb l’immediat entorn institucional,
cultural i po· lític del país.
Estem segurs que a cada moment serem capaços
d’oferir entrevistes 3 3 3 XXXV Escola d’Estiu de Secundària III Escola d’Estiu de Tarragona IV Escola d’Estiu
d’Almagro 9/15 Una nova etapa amb personatges prou
representa· tius del nostre entorn cultural i polític per
abordar temes de rigo· rosa actualitat i del màxim interès immediat dels nostres col·legiats
En aquest primer número, n’és un exemple, entre d’altres, l’en· trevista al conseller d’Educació a propòsit de
la nova Llei d’edu· cació de Catalunya, tema que ara
mateix ocupa i preocupa l’opinió pública i, d’una manera singular, el col·lectiu d’ensenyants que for· men el
gruix més significatiu del nostre col·legi professional.
Aquest número, doncs, dóna la pauta d’aquesta nova línia que ara mateix encetem i que voldríem, d’altra banda,
encertada i del gust majoritari dels nostres col·legiats.

Al web del Col·legi es pot trobar informació
més àmplia sobre totes les activitats programades: http://www.cdl.cat

