
Amb aquest número, Analisi tanca un penode durant el qual, tot i l'esforc per 
mantenir la mateixa qualitat de sempre, problemes aliens a la publicació han impe- 
dit que la seva edició es produís amb la regulantat que calia. Les millores en general 
i l'edició regular de la revista són els compromisos indefugibles que adquirim des 
d' ara. 

En la transició en la direcció del Departament, encapcalada abans pel Dr. Joan 
Manuel Tresserras i ara per la Dra. Teresa Velázquez, tots dos han volgut que Ana- 
lisi s'enfortís i comencés una nova etapa d'acord amb els nous reptes comunicatius, 
i en consonancia amb la nova etapa d'expansió del Departament de Penodisme i Cien- 
cies de la Comunicació de la UAB. Per dur endavant el rellancament d'Analisi hi ha 
un nou equip de professors-investigadors, dirigits pel Dr. Josep Lluis Gómez 
Mompart. 

Els grans canvis socio-culturals arreu del món, en els quals l ' h b i t  de la comu- 
nicació hi te un paper destacat, albiren nous desafiaments i ens obliguen a millorar 
en tots els sentits la nostra publicació per tal de poder contribuir millor, de manera cn- 
tica, a la ciencia i al progrés del coneixement en la nostra &ea. L'autocntica se'ns fa 
més necesshia i les exigencies de ngor en la selecció de matenals a publicar també 
augmentaran. Paral.lelament cal potenciar el debat obert. 

Fer de la nostra revista, a més d'una publicació científica, una eina de servei i 
d'utilitat als seus lectors és el nostre renovat propbsit. En aquest sentit, i a partir de 
les dades del COMCAT, ofenrem penbdicament la documentació de la recerca ca- 
talana sobre comunicació. El primer lliurament correspon a les monografies elabo- 
rades en aquest camp en la decada actual. Aquesta aportació documental la fem 
gracies al conveni de col.laboració amb el Centre d'Investigació de la Comunicació, 
de la Generalitat de Catalunya. 

Han passat tretze anys des del comencament d'Analisi i n'han aparegut quinze nú- 
meros. Tot i la seva significació, com a revista pionera en l'estudi de la comunicació 
a Catalunya i Espanya, la nostra publicació només ha recollit una part de la produc- 
ció científica que la facultat de Ciencies de la Comunicació de la UAB pot oferir des- 
prés de vint-i-dos anys de docencia i recerca. Tanrnateix, ha publicat també excel.lents 
matenals d'altres investigadors, europeus i amencans, que nosaltres apreciem de 
manera especial i que han contribuit a donar categona a la nostra revista. Volem que 
Analisi, renovada pero fidel a la seva millor tradició, continui sent un lloc de troba- 
da intercultural. 




