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Igual que els 15 anteriors, el monogràfi c 
que tens a les mans vol ser alguna cosa 
més que un número normal. Aquest, però, 
potser hem intentat que sigui una miqueta 
més especial. Primer, hem triat 18 temes 
que han tingut un tractament rellevant des 
del naixement de la revista. Podrien ser-
ne més, certament, però hem fet un esforç 
de concisió per retratar les principals pre-
ocupacions d’aquest ric mosaic que són 
els moviments socials de casa nostra.

El segon eix que marca aquest número és 
el cronològic. Per il·lustrar cada text, ens 
hem centrat en algunes de les imatges 
que durant aquests 18 anys han ocupat la 
portada de la revista, i que també podeu 
seguir gràcies al fi l de la part superior, 
que comença a la pàgina següent.

Sempre hem dit que mantenir la capça-
lera no és un objectiu en si i que la suma 
d’esforços és una bona via per consolidar 
la premsa alternativa, augmentar la seva 
incidència i, en defi nitiva, ser més útils a 
l’hora de difondre les lluites i propostes 
de millorar-la. Creiem humilment que la 
fusió amb la Directa, que es materialitza el 
gener de 2010, va en aquesta direcció.

Dit això, només ens queda agrair a tothom 
–subscriptors, lectors, col·laboradors, 
amics... – el suport rebut durant tots 
aquests anys i confi ar que seguirem fent 
camí junts en aquesta nova etapa. 
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