
EDITORIAL 
la tornem a ser aquí, amb una mica més 

de retard que no de costum. Volíem que 
aquest número que ara teniu a les vostres 
mans fos un exemplar de qualitat i que con
tingués el maxim d'articles de tots els temes 
que creiem que són interessants des del ves
sant cultural. Val a dir que hem hagut de des
cartar ja alguns articles per qüestions d'espai 
i que seran publicats en el proxim número. 

Pero cada vegada exigirem més als 
nostres articulistes perque hem vist que cada 
vegada tenim més lectors i elllistó cada ve
gada I'hem de posar més amunt. De cap ma
nera aixo ha d'implicar que les persones que 
vulguin escriure en les nostres pagines tin
guin més merits academics i/o professionals: 
BURAN és una revista pluralista i donarem 
cabuda a totes les opinions que estiguin ben 
fonamentades i que fomentin la formació hu
manista del coHectiu universitario 

Pensem qua ha arribat el moment que 
els estudiants comencem a desenvolupar vies 
alternatives d'aprenentatge, que tinguin tan
ta rellevancia com la tasca educativa que es 
rep a les classes. Aixo comporta que els alum
nes comencem a valorar les activitats extra
academiques tant com les assignatures que 
tenim en les escoles, perque són I'única ma
nera de potenciar la formació cultural. 
Malauradament, el vessant humanista havia 
estat sempre arraconat per tots els plans 
d'estudis, i quan ara es comenya a donar 
I'oportunitat d'afegir una pinzellada cultural 
a l'expedient academic no sembla que aixo 
atregui massa gent. 

Per que es valoren tant els títols aca
demics? És que la Universitat s'ha convertit 
en una simple expenedora de títols? Quan 
sortim amb un títol sota el bray, que és el 
que realment hem apres? Ningú no dubta que 
un recent titulat sapiga llegir o escriure, pero 
realment és ai:xí? Últimament les editorial s 

de premsa van plenes de crítiques al model 
actual d'Universitat perque els alurnnes quan 
en sortim no sabem expressar una opinió 
d'una manera raonada i entenedora, no sa
bem extreure cap emoció de cap lectura no 
relacionada amb la nostra formació, i sobre
tot, no sabem escriure. Quanta gent és ca
pay d'agafar paper i llapis i exposar les seves 
idees encara que només siguin quatre rat1les? 
Segur que és més important un mestratge que 
saber parlar i escriure de veritat, és a dir, sa
ber comunicar-se? Quin sera a la llarga el 
factor que més influira en el nostre desenvo
lupament com a professionals? 

EIs qui fem la BURAN tenim molt ciar 
que cal donar cabuda a les iniciatives pro
pies deis estudiants i encoratjarem totes aque
Hes activitats culturals que omplin aquest buit 
formatiu . Només serem exigents amb una 
cosa: la qualitat. Si volem tenir alguna mena 
de rellevancia cal que acomplim els nostres 
objectius amb la qualitat com a base. Sabe m 
que entre tots els estudiants i personal do
cent existeixen grans capacitats cultural s pero 
que no tenen un mitja per a ser desen
volupades . A través de la BURAN i I'IEEE 
esperem que trobin una excusa, si més no, 
per a expressar-se lliurement. La cultura 
s'amplia quan diverses opinions i punts de 
vista hi tenen cabuda, i a més a més propor
cionen un gran plaer! 

Un deis propers objectius ambiciosos 
sera augmentar la periodicitat amb que surt 
la BURAN. Volem que la gent s'hi acostumi, 
que tingui present que la revista és viva i que 
hi pot comptar. L'esfory sera considerable, 
sobretot perque malauradament costa mol
tíssim trobar finanyament (recordeu que ni 
la BURAN ni cap de les activitats que orga
nitza IEEE tenen anim de lucre), pero tenim 
una cosa al nostre favor: I'entusiasme. 1 aixo 
no es mesura amb diners . 
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