EDITORIAL
EL CANVI, JA
Ara , després de casi dos anys de funcionament d' aquest BUTLLETi,
volguéssem fer un petit comentari d'aq uesta pr im era et apa, de l qu e ha
sigut fins ara la publica ció , i anunciar-vos el seu f ut uro
En primer 1I0c, pensem que hem sigut f idels als objectius i directrius
que ens rnarc árern en aque ll, casi lIegendari, número cero, i en eixe sentit hem t reballat per a la consolidació i desenvolupament de les secc ions
del BUTLLETi, com un a publicació d'interes pels psicole qs del País Valencia.
Generalitzant, pero, ens ha mancat una més nombrosa col.laboració
vostra, que és la qu e possibilita que aquest BUTLLETí siga un órqan de
difussió i debat de la psicolog ia i un rnitja d'expressió de les nostres inquietuds i els nostres in teressos professionals .
Alllarg d'aquest ternos. d'alt ra banda, ha queda t consolidat un con sell de redacció, el qual ha acumulat experiencia en la gest ió d'una pu blica ció , i hem desenvolup at aspectes del que pensem que deu ser la segona etapa d'aquest BUTLLETi. co m ha sigut la reestructuració del
nostre «staff», amb la creació deis cartees de: Cap de redacci ón , Consell de redacció i col.laboradors, aix í com el carácter periodístic que hem
intentat donar a la publicació en els seus temes de psicologia,
mitjanc;:ant la realit zació de reportatges, entrevistes i dossiers.
És per aixó que aquella segona etapa qu e destij ávern per al BUTLLETi (desempolseu el número 4, per favor) sera realitat en un próxim futur,
con f iem, en mai g de 1985.
Aquesta segona etapa su possar á un canvi en la periodicitat de la pu blicació, que pasara de mensual a bimensual , així co m en la maque tació
i format. Aquests canvis es tradu iran també en la incorporació de noves
seccions i en un carácter més periodístic deis seus contin guts.
La nostra intenció és f er de la no str a publicació un aut ént ic orqan de
difussió entre els professionals de la psicologia al País Valen cia. És, com
ja deiern al número 0, una t asca difícil i ambic iosa, per a la qu al sol.l icitem la col.laboració de tots els psic óleqs valenci ans, a fi de fer possible i
consolidar aqu esta nova et apa.
Esperem les vostres suqqerencies i comentaris al lIarg d'aquest primer trimestre de 1985.
Un abrac .
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