
QUADERNS DE PSZCOLOGZA de la Universitat Autonoma de Barcelona, 
després de dos anys de silenci, comenca una nova etapa. La idea que havia 
orientat la revista de bon comencament era la de fornir un material acad4mic 
complementari que fos útil als estudiants (treballs monogrifics, articles sobre di- 
ferents temes de psicologia, recencions bibliogrifiques ... ). Aquesta havia.estat 
justament la iniciativa que havia fet sorgir a Franca el BULLETZN PSYCHOLOGZ- 
QUE de la Sorbona, pero els nous aires universitaris van impulsar-lo després vers 
altres horitzons. I és que les idees són més o menys bones, pero sempre en un 
context social i un moment historic determinats. 

Actualment, l'estudiant de psicologia pot trobar en les nombroses publica- 
cions internacionals, els materials apropiats que completin adequadament el tre- 
ball fet a les aules, sempre que sigui capac de superar la barrera lingüística que 
aquestes publicacions solen plantejar. Malgrat aixo, no excloem del tot que la 
nostra revista continui realitzant aquella primera funció, pero, sense hipotecar 
d'antuvi el seu contingut, voldríem que reflectís sobretot el que S élabora en el 
Depanament de Psicologia de la nostra universitat, que a poc a poc S 'aferma en 
maduresa i capacitat productiva. 

Volem que QUADERNS DE PSICOLOGZA de la Universitat Autonoma de Bar- 
celona sigui una revista seriosa que expressi lésforc cientqc dels professors i 
alumnes del Depanament de Psicologia que la patrocina. Ja sabem que al nostre 
país la investigació és encara la ventafocs de la casa, pero aix6 no ha apagat pas 
el nostre anhel déstudiar i investigar. Professors i estudiants de,psicologia te- 
nen, dins del camp de llur especialitat, treballs i idees per oferir-nos. D'aquí la 
necessitat d'un forum on puguin exposar-los públicament i passin així pel garbell 
de la críticc universitiria. 



També convidem a col.laborar en aquestes pagines els altres professionals i 
investigadors, prdxims als nostres camps d 'interes: psiquiatres, pedagogs, so- 
cidlegs ... i en general els especialistes en ciencies humanes, els de la nostra uni- 
versitat i els de fora. 

QUADERNS DE PSICOLOGIA inicia a k í  aquesta segona epoca amb una pe- 
iiodicitat semestral. Publicara articles originals, crdniques de reunions i 
congressos científics, recensions bibliogrifiques, i obre una tribuna lliure perque 
s'hi ducuteixin obertament temes docents ¿/o professionals. Esperem que 
s 'aculli amb simpatia i que per la nostra part puguem oferir col-laboracions va- 
luoses. 

El Consell de Redacció, que representa el Departament i del qual ha rebut 
la comanda d 'aquesta empresa, considera honestament que la publicació 
d 'aquesta revista s fnscriu en les tasques científiques que la universitat ens té en- 
comanades, en les quals ens hem comprornt?~ a treballar. Ens esforcarem amb 
delit i coratge per oferir cada semestre fruits de bona llei que responguin a lób-  
jectiu final del nostre treball: l'estudi científic del comportament huma. 


