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Renovar-se o morir. No  ho dubteu, mai pararem de 

desafiar-vos amb noves propostes que apropin més la 

revista al que creiem saber que us complaa o us 

provoca. ES per aix6 que us proposem de trobar-nos 

cada tres mesos en lloc de cada mig any. Aquest 

projecte noméssera possiblesi usanimeu a col.laborar 

amb la nostra revista, no només omb els vostres 

articles, sinó també tottipusdesuggeriments i crítiques. 

El discurs d'inauguració del curs 93-94 de lo 

Universitat Rovira i Virgili que feu José Luís Aranguren 

ens ha mogut a proposar-vos com o tema del proper 

número: «La crisi de les Humanitats». 

Us animem a col.laborar-hi. 

1 .  Els treballs s'han de trametre mecanografiats a 
una sola cara i a doble espai. L'extensió maxima 
dels textos ha de ser de 5 fulls, incloent-hi notes. 

2 .  El Consell de Redacció es reserva el dret de traduir 
al catala els textos originals. 

3. El Consell de Redacció es decidira sobre la 
publicació dels treballs tramesos i no sol.licitots 
previament. 

4. Caldra trometre els treballs a Kesse - Cercle 
d'Estudis Hist6rics i Sociols «Guillem Oliver» del 
Camp de Tarragona. Apartot de Correus 244 
43080 Tarragona. 

5.  També s'admetran per a la seva publicació, 
il.lustracions, gravats o fotografies originals. 


