
El dia 27 de maig de 1982 va tenir lloc a la Universitat Autonoma de Bar- 
celona el 11 Simposium Catala de Projectes de Recerca en  els ~ m b i t s  Limit 
de la Psicologia, obert als estudiants de Segon Cicle de l'assignatura Psicolo- 
gia Experimental: Metodologia. Al llarg del curs 1981 -1982 es varen treba- 
llar tres arees d'interes: «Psicologia i cancer)), ((Investigació del dolor al labo- 
ratorim i ~Psicologia i dolor clínic)). El curs anterior havíem estudiat els temes 
«Efecte placebon i ~Fenomens parapsicologicsn. 

El lector té a les mans els treballs presentats al Simposium sota l'epigraf 
eInvestigació del dolor al laboratori)), a més del de Teresa Alcón, correspo- 
nent a ~Psicologia i dolor clínicn, estretament relacionat amb els anteriors. 
El poc espai d>sponible ha fet impossible la publicació de tots els treballs 
presentats, com era la intenció nostra i la del Comité de Redacció de la Re- 
vista. Per aquesta raó creiem un deure fer esment aquí dels noms dels alum- 
nes -col.legues ja a hores d'ara- que, encara que forcosament absents, 
varen contribuir amb treballs de qualitat i interes semblants als publicats: 
P. Apodaca, M.D. Castells, T. Delgado, A. Font i Guiteras, A. Font i Sanz, 
J. Galicia, F. Gestoso, E. Hernández, J.A. Lavado, M. Plana i C. Solé. 

No es tracta, evidentment, de feines acabades pero sí de camins nous, im- 
portants, gens o poc treballats, difícils i engrescadors a la vegada, que 
s'obren al psicoleg. Com a professor de l'assignatura, em sento satisfet de la 
seva realitat, pero encara molt més per la llavor que alguns d'aquests tre- 
balls, dins la seva modestia i imperfeccions, porten al seu si. 

Em plau donar les gracies a tots aquests estudiants, no tant per haver 
acomplert - juntament amb feines de caracter més tradicional - una tasca 
academica, sinó per les idees, l'entusiasme i la dedicació que han aportat a 
I'aula al llarg del cuts 1981-82. També vull agrair als membres del Consell 
de Redacció de Quaderns de Psicologia el fet d'haver obert les pagines de la 
Revista als estudiants. Personalment, estic convencut que aquest és un dels 
camins que ens poden conduir a una Revista, un Departament i una Psico- 
logia millors, que tots arribem a sentir com a nostres perque són l'obra de 
tots. 

Ramon Bayés 


