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UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA ( 1979-1983) 

Ramon BAYÉS i SOPENA * 
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RESUMEN 

Se informa sobre la labor realizada en la Universidad Autónoma 
de Barcelona -dentro del marco del Laboratori de Conducta de su 
Sección de Psicología- en los campos de la Psicologia Experimental 
y la Psicofisiología, desde comienzos de 1979 hasta octubre de 1983. 
Se pasa revista a las investigaciones empíricas efectuadas, tanto de 
carácter básico como aplicado, y a las aportaciones teóricas llevadas 
a cabo, mencionándose las principales líneas de investigación vigen- 
tes a finales de 1983. El presente trabajo es continuación de otro 
(Bayés y Garau, 1982) que abarcaba el período 1968-1978. 

ABSTRACT 

This approach is the continuation of a former one (Bayés and Ga- 
rau, 1982) which covered the period 1968-1978. It is an account of the 
work carried out in the Laboratori de Conducta of the Autonomous 
University of Barcelona from 1979 to 1983 at theoretical and empirical 
levels. The main lines of research are mentioned: individual diffe- 
rences, intracranial stimulation, behavioral medicine, etc. 

* Departament de Psicologia Experimental i Psicofisiologia. Universitat Au- 
tbnoma de Barcelona. 
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El present treball pretén analitzar la tasca realitzada, dins el marc 
del Laboratori de Conducta de la Secció de Psicologia de la Universitat 
Autonoma de Barcelona, en els camps de la Psicologia Experimental i la 
Psicofisiologia, des de principis de 1979 fins l'octubre de 1983. fis con- 
tinuació i complement d'un informe publicat pels mateixos autors ante- 
riorment (BAYÉs i GARAU, 1982) que feia referencia al període 1968-1978. 

El que ara ens ocupa, es caracteritza, essencialment, pels següents 
trets: 

1") Cristal.lització de la major part dels treballs iniciats a l'etapa 
anterior. 

2"") Inici de nous treballs i línies d'investigació. 
3") Signes que el treball realitzat o en curs comenca a ésser va- 

lorat positivament per instancies alienes a la nostra Univer- 
sitat. 

A continuació passarem revista, amb un cert detall, a cada un dels 
punts anteriors. 

1 CRISTAL.LITZACI6 D E  LA MAJOR PART DELS TREBALLS 
INICIATS A L'ETAPA ANTERIOR 

a)  En primer lloc, hem d'assenyalar que la línia d'investigació en- 
gegada per en Lluís GARCÍA SEVILLA intentant verificar la teoria de la 
personalitat ~'EYSENCK en el camp animal, i que ja havia impulsat nom- 
brosos treballs (Cfr. BAYÉS i GARAU, 1982) abans de llur partida del La- 
boratori de Conducta, ha continuat amb d'altres no menys importants 
(GARAU, TOBERA i GARCÍA SEVILLA, 1979), especialment amb les tesis doc- 
t o r a l ~  d'Adriana GARAU (1982) i dlAssumpta MARTI (1982). 

La tesi de GARAU (1982), titulada Components de la mesura de deam- 
bulació al camp obert és un intent de validar com a índex d'extraversió 
en rates la deambulació mesurada a un ccamp obert)), on s'han reduit 
en part els estímuls atemoridors, concretament, on s'ha eliminat el so- 
rol1 blanc de 78 dB. Després de passar una bateria de 10 proves a 89 
rates, conclou: 1) La teoria de la personalitat dlEysenck és aplicable al 
camp animal. 2) El test de acamp obert» proporciona un índex valid de 
neuroticisme, així co mun índex aproximat d'extraversió. 3) La defeca- 
ció del «camp obert» és útil com a variable de classificació que ens per- 
met predir comportaments relacionats amb la conducta emotiva del sub- 
jecte: llindars aversius, evitació. 4) La deambulació del «camp obertn 
és també útil com a variable de classificació que es mostra associada 
amb conductes indicadores d'extraversió: preferencia per l'estimulació, 
activitat, exploració. 5) La variable ccanvisn de la prova llum-fosca és, 
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de les mesures fetes, el millor índex d'extraversió. 6) Respecte al neuro- 
ticisme, els llindars aversius són, de les mesures preses, el millor índex. 

La tesi de MART~ (1982), d'altra part, sota el títol Diferencies indivi- 
duals i variables socials i d'aprenentatge en el comportament agressiu 
de les rates mascles Wistar estudia l'efecte de tres situacions socials 
(aillament, colonies de mascles i colonies mixtes), de dues variables del 
acamp o b e r t ~  no atemoridor (deambulació i defecació) i del condicio- 
nament, o no, de la conducta d'atac sobre la conducta agresiva, mesu- 
rada principalment pel grau en que el subjecte experimental ataca un 
congenere intrús. Les seves conclusions generals són: 1) Les rates cria- 
des en colonies no ataquen la rata intrusa, pero sí que ho fan les 
criades en aillament. 2) S'observa una tendencia cap a una major agres- 
sivitat a les rates molt deambuladores i a les rates poc defecadores. 
Aquesta tendencia és mes clara per la deambulació que per la defeca- 
ció. 3) A les rates condicionades, s'observa la mateixa relació anterior 
pel que fa referencia a la deambulació, pero invertida quant a la defe- 
cació. Ara, la tendencia també és més pronunciada per a la deambu- 
lació. 4) El comportament agressiu és susceptible d'ésser apres, pero la 
situació social d'aillament destorba aquest procés. 

Continuant dins una tematica basica de discriminació tractada arnb 
anterioritat, la tesi doctoral de Núria FERRÉ (1982) manté un nexe d'u- 
nió arnb les dues tesis doctorals anteriors. A la seva tesi, intitulada 
Condicionabilitat, discriminació i diferencies individuals en rates, du a 
terme dos experiments arnb els següents objectius: 1) estandaritzar un 
procediment de modelament automatic i 2) detectar la possible existen- 
cia d'un factor de condicionabilitat. Respecte al primer objectiu con- 
clou que el procediment estandaritzat s rapid, segur i homogeneitza la 
situació de condicionament per la qual passen els subjectes. Respecte al 
segon, assenyala l'existencia de tres factors relacionats arnb el condi- 
cionament, i que saturen els tres, en major o menor grau, les variables 
del acamp obertn. També assenyala la identificació d'un factor relacio- 
nat arnb la supressió de la resposta a l'estímul negatiu i que no esta re- 
lacionat arnb les mesures del «camp ober t~ .  En resum, els seus resul- 
tats són interpretables en funció de la teoria dlEysenck pel que fa a la 
deambulació, i en funció de la teoria bifactorial dlAmsel sobre la frus- 
tració, pel que fa referencia a la defecació. 

Al marge del seu ús a la tesi, els autors del present treball conside- 
ren d'especial importancia per a l'estudi dels processos d'aprenentatge, 
tant al Laboratori de Conducta com arreu, l'automatització dels proce- 
diments de modelament i presentació d'estímuls portada a terme per 
Núria FER&. 

Parcialment en aquesta mateixa línia de verificació de la teoria de la 
personalitat d'Eysenck en el camp animal, esta la tesi doctoral de Igna- 
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cio MORGADO (1981) on s'estudien els efectes de l'amfetamina sobre el 
comportament d'autoestimulació electrica intracranial en rates, així 
com la relació entre aquest comportament i les diferencies individuals; 
al marge dels interessants resultats obtinguts, aquest treball té una im- 
portancia probablement major en l'aspecte tecnologic, ja que obre al 
Labovatori de Conducta noves i amplies perspectives d'investigació. Per 
aixo, ens ocuparem d'ell a l'apartat següent. 

b) Montserrat GOMA (1982) veu la culminació dels seus treballs an- 
te r ior~  sobre fiabilitat i validesa de conductes del «camp obert)) (GOMA, 
1980) amb la presentació de la seva tesi doctoral Deambulació i reaving 
en pvoves de conducta esponthnia en yates. La seva finalitat és estudiar 
els factors que exerceixen influencia sobre la deambulació d'un «camp 
o b e r t ~  atemoridor en el qual l'estimulació sonora és de 60 dB, con- 
servant quant a la resta de llurs característiques els valors estandar. 
Després de realitzar quatre experiments separats, conclou: 1) La deam- 
bulació esta relacionada amb l'activitat, I'exploració i també amb 
l'emotivitat. 2) La modificació usada del «camp obert» (60 dB en comp- 
tes de 78 dB) continua essent estressant, pero ja no ho és tant. 3) Els 
factors emotivitat i activitat són factors relevants en el condicionament 
d'evitació «shuttle». 4) L'estandarització realitzada de la prova de San- 
ders, on es mesuren les aixecades de la rata sobre les potes de darrera, és 
adecuada. 5) La conducta d'aixecar-se sobre les potes de darrera, regis- 
trada en aquesta prova, mostra una major independencia de l'emotivi- 
tat que la deambulació del «camp obert». 6) La conducta d'aixecar-se de 
la prova de Sanders és un bon anileg de la dimensió extraversió segons 
es despren dels resultats, els quals també suggereixen que la deambu- 
lació mesurada en un «camp obert» de les característiques del que aquí 
s'ha usat no ho seria. 

c) La línia d'estudi experimental del comportament d'evitació se- 
guida previament per Jordi FERNANDEZ CASTRO originada a llur tesi 
de llicenciatura i continuada en d'altres investigacions (FERNANDEZ 
CASTRO, 1979a, 1979b, 1981), assoleix una major profunditat a la seva 
tesi doctoral (FERNANDEZ CASTRO, 1982), intitulada Factors en l'eli- 
minació del comportament d'evitació. En ella s'han realitzat dos ex- 
periments estudiant l'efecte de la inundació -bloqueig de la respos- 
ta- a l'extinció del comportament d'evitació en rates. El primer expe- 
riment permet dissenyar un procediment experimental adequat, amb 
l'eliminació posterior d'artefactes derivats de la metodologia usada. Del 
segón experiment se'n poden extreure les següents conclusions: 1) El 
factor crític a la inundació sembla ésser l'exposició al senyal d'avis en 
absencia d'estímuls aversius, i no el bloqueig de resposta o la inducció 
de respostes emocionals intenses. 2) Quan l'evitació és del tipus de vaivé 
(shuttle), la inundació produeix una desinhibició de l'activitat dels sub- 



jectes i l'extinció de les respostes emocionals, i 3) Quan els estímuls 
aversius usats a l'aprenentatge de l'evitació són intensos es pot provo- 
car, en alguns subjectes, l'augment paradoxal de la por; és a dir, un 
increment, en comptes d'una disminució, de les respostes emocionals 
després d'aplicar inundació. 

d) Els treballs sobre la influencia del xoc electroconvulsiu a l'apre- 
nentatge i l'extinció, realitzats per MORGADO a ltetapa anterior, han que- 
dat plasmats en una publicació (MORGADO i GARCÍA SEVILLA, 1979)) res- 
tant, de moment, interromputs. 

e) Una línia que ha tingut fecunda continuitat durant el període 
1979-83 ha estat la mantinguda per Angels VILADOT en l'estudi experi- 
mental del bilingüisme (VILADOT, 1980, 1981a, 1981b, 1983; VILADOT, 
TOBERA, GARCÍA SEVILLA, 1982). Cal destacar especialment la publicació 
del seu llibre El bilingüisme a Catalunya. Investigació i psicologia (VI- 
LADOT, 1982) i l'elaboració de la seva tesi doctoral, intitulada ~Proces- 
sament del llenguatge i bilingüismen, ja practicament acabada en el 
moment de redactar aquestes línies, i l'elaboració de la qual ha estat 
possible, en bona part, gracies a les facilitats oferides pel Dr. José Ma- 
nuel Blecua al Laboratori de Fonetica Experimental de la Facultat de 
Lletres de la Universitat Autonoma de Barcelona. 

f )  Durant aquesta epoca apareixen la segona i tercera edició del 
llibre de Ramón BAYÉs (1978, 1980a) Una introducción al método cien- 
tífico en psicología. Dins una clara línia de Psicologia Experimental, es 
troba la seva direcció de les tesis doctorals de BERMEJO (1979), RIERA 
(1982) i ROCA (1982). 

2:") INICI DE NOUS TREBALLS 1 LfNIES DPINVESTIGACI6 

a) Jaume CRUZ, incorporat al nostre Departament de Psicologia Ex- 
perimental i Psicofisiologia a principis del curs 1977-78, després d'estar 
durant dos anys al Laboratori de Conducta en qualitat de becari d'in- 
vestigació, ha cultivat tematiques que encara que basades, en gran part, 
en els principis de 1'Analisi Experimental del Comportament i en els 
'descobriments duts a terme al laboratori animal, tenen llur aplicació al 
camp educatiu. A la seva tesi doctoral (CRUZ, 1982), intitulada «Enseñan- 
za programada: una aplicación del análisis experimental del comporta- 
miento a la educación» analitza l'aparició, desenvolupament i evolució 
de l'ensenyament programat, així com la importancia dels principis 
metodologics introduits per l'esmentat tipus d'ensenyament que han 
donat lloc a un nou enfocament sistematic conegut amb el nom de Tec- 
nologia Educacional. La part central del treball es dedica a l'anhlisi 
detallada del procés de programació - establiment d'objectius, cons- 
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trucció de la prova d'entrada i de la prova final, elaboració de la se- 
qükncia d'aprenentatge, redacció de les unitats del programa i revisió 
del programa en funció de les respostes dels alumnes. Aquesta part és 
d'utilitat per a qualsevol educador interessat en sistematitzar l'ense- 
nyament que imparteix, encara que no utilitzi 1'Ensenyament Progra- 
mat. Finalment, es documenten les diferentes aplicacions de l'ense- 
nyament programat a l'actualitat, observant-se una evolució des de 
l'ús de programes aillats fins una utilització més amplia dels princi- 
pis de la programació, que dóna lloc a diversos tipus d'ensenyament 
individualitzat basat en curricula dissenyats conductualment. 

Fins al moment present, CRUZ ha dirigit una tesi de llicenciatura 
(PALMI, 1982), dins del marc de l'aplicació de llAnalisi Experimental del 
Comportament a l'ambit educatiu. En aquesta mateixa línia es troben 
alguns treballs de BAYÉS (1979a, 1979b) i la seva direcció de la tesi de 
llicenciatura de COMAS (1982), encara que, darrerament, sense menys- 
tenir la dimensió didactica (BAYÉs, 1979~' 1980b), se sent més interessat 
per d'altres enfocaments. 

b) D'especial importancia pel present i futur del Laboratori de 
Conducta són els treballs que s'inicien amb la tesi doctoral de MORCADO 
(1981) mencionada anteriorment, i que du per títol «Autoestimulación 
eléctrica intracraneal, anfetamina y niveles básicos de actividad en el 
sistema nervioso central». Els resultats obtinguts en aquest treball han 
estat els següents: 1) La taxa d'autoestimulació elkctrica intracranial 
amb els successius increments en el nivell de corrent estimuladora fins 
a un determinat nivell d'aquesta, a partir del qual la taxa disminueix. 
2) L'amfetamina augmenta l'autoestimulació elkctrica intracranial a 
baixes intensitats d'estimulació i la disminueix per a les intensitats al- 
tes. 3) Els subjectes que a la prova de «camp obert» tingueren les pun- 
tuacions més altes (deambulació i defecació) presentaren un patró de 
resposta d'autoestimulació elkctrica intracranial diferent del dels sub- 
jectes amb puntuacions més baixes a la prova de «camp obert». Tant o 
més important que aquests resultats ha estat engegar tota la sofistica- 
da tecnologia necessaria per a obtenir-los: el procés de fabricació d'e- 
lkctrodes especials, les tkcniques d'implantació adequada per a col.10- 
car-los als punts cerebrals prkviament establerts, l'adaptació d'espais 
experimentals per a realitzar aquest tipus d'investigacions i, posterior- 
ment, l'analisi histologica del cervell dels animals experimentals per tal 
de verificar les localitzacions intracranials dels elkctrodes implantats. 
Al present, podem afirmar que el nostre laboratori es troba en dispo- 
sició d'escometre, de manera autosuficient, investigacions que precisin 
d'aquesta tecnologia. De fet, ja ha estat utilitzada a la tesi de llicen- 
ciatura d'lsabel PORTELL i Margarita MART~, titolada <<Privación de sue- 
ño paradójico y autoestimulación eléctrica intracranealn, llegida cap a 
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finals de 1981, i que posteriorment ha donat lloc a una publicació (POR- 
TELL, MART~ i MORGADO, 1983). També han estat usades altres tesis de 
llicenciatura que s'estan realitzant en aquests moments sota la direc- 
ci6 de MORGADO, de les que són autors Amaia Arregui i Jon Andoni ZA- 
RATE, Francisco CLARO i M.a José GONI, i Óscar LUQUE i Idoia LECLERO. 
Des d'un punt de vista teoric i en estreta relació amb els seus interessos 
experimentals, MORGADO (1982, 1983), profunditza en l'estudi dels me- 
canismes nerviosos de la recompensa. 

c )  Des de fa alguns anys, BAYÉS s'interessa per l'aplicació dels prin- 
cipis conductuals que tenen el seu origen al laboratori experimental, al 
camp del Dret, raó per la qual manté estretes relacions amb 1'Institut 
de Psicologia i Sociologia Jurídica de 1'Il.lustre Col-legi dlAdvocats de 
Barcelona (BAYÉs, 1980c, 1980d). En ~o~laboració amb dos advocats ha 
publicat un llibre, Introducción a la psicología jurídica (MUNOZ SABA- 
TÉ, BAYÉS, MUNNÉ, 1981)' el qual ha estat posteriorment traduit a l'italia 
(MuÑoz SAGATÉ, BAYÉS, MUNNÉ, 1981). D'especial interés, dins del con- 
text que ens ocupa, ha estat el disseny d'un experiment perceptiu amb 
la finalitat d'aportar una prova empírica a un plet on hi havia impli- 
cats importants interessos economics. Cal destacar que l'experiment 
-en el qual es va utilitzar un taquistocopis -fou efectuat en presencia 
d'un notari, que n'aixeca I'acta corresponent,'i que els subjectes expe- 
rimental~ així com l'ordre de presentació dels estímuls visuals foren 
elegits lliurement per aquest. Pel fet de trobar-se en aquest moment 
sub judice no ens és possible donar-ne més detalls. 

d) Finalment, hem de destacar la línia de Medicina Comportamen- 
tal impulsada per BAYÉS, camp interdisciplinari que s'ocupa del desen- 
volupament i integració del coneixement de la ciencia conductual i bio- 
medica, i l'ambit d'actuació de la qual abasta tot tipus de trastorns i 
malalties, des del dolor (ALc~N, 1983; CLARO, 1983; MIR~,  1983; REVES, 
1983; RODR~GUEZ PÉREZ, 1983) fins al cancer (BAYÉs, 1983a) 1983b) 1983~). 
Alguns treballs de BAYF?S (1979d, 1981, 1982a) poden ser considerats 
com una petita introducció al tema. 

Apart les tematiques mencionades, fins ara s'ha treballat, en aspec- 
tes teorics i/o empírics dels temes següents: 
- L'anomenat «efecte placebo» (BAYÉs, 1982b, 1982~) 1982d, 1982e, 

1982f, 1983d, 1983e). Aquest tema ha donat lloc fins ara a una tesi doc- 
toral (SALDAÑA, 1982) i a una tesina (VILLAMAR~N, 1983). Des d'un punt 
de vista estrictament experimental és interessant, en aquest sentit, el 
treball realitzat en el Laboratori de Conducta per Oscar LUQUE (1983), 
on s'ha aconseguit provocar efectes analgesics a una rata, aplicant-li 
serum fisiologic sota un paradigma pavlovia. La realització d'aquest tre- 
ball ha estat possible gracies al fet de disposar d e  la tecnologia, abans 
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esmentada, aportada per MORGADO. Dins aquesta mateixa línia, Núria 
DURAN esta realitzant la seva tesi doctoral sota el títol «Influencia de 
les diferencies individuals a les anomenades reaccions placebo». 
- L'adquisició i manteniment de preferencies i aversions alimentí- 

cies (BAYÉs, 1983f). 
- L'insomni (BAYÉs, GUELL, MASVIDAL i MOROS, 1982). 
- L'onicofagia (BAYÉs, 1980b, 1982e, BOGET, CLARIANA i BAYÉS, 

1982). 
- Els habits d'evacuació i la motilitat gastrointestinal. Aquest pro- 

blema ha estat estudiat especialment durant el curs 1982-83 per ALVA- 
RADO, BERGA, PÉREZ MOURELO, SEGURA, BALANZ~ i TRAMUNT (Cfr. BAYEs, 
19838). 

3.") SIGNES QUE EL TREBALL REALITZAT O EN CURS 
COMENCA A ÉSSER VALORAT POSITIVAMENT PER 
INSTANCIES ALIENES A LA NOSTRA UNIVERSITAT 

a) Premis. - Els premis atorgats, en el període considerat, als nos- 
tres investigadors són els següents: 
- IX Premi Maria Aguiló, atorgat per llInstitut dlEstudis Catalans, 

l'any 1978, a Lluís GARC~A SEVILLA i Adriana GARAU FLORIT pel seu tre- 
ball ~(Vocabulari de la psicologia del condicionament i aprenentatgen. 
- XVIII Premi Doctor Marti i Julia, atorgat per llInstitut dlEstu- 

dis Catalans, l'any 1979, a Angels VILADOT pel seu treball «Una mesura 
psicofisiolbgica del bilingüisme: temps de reacció d'associació verbal». 
- Premi Borras de la Secció Catalana de la Sociedad Española de 

Psicología, atorgat, l'any 1981, a Ignacio MORGADO i Lluís GARC~A SEVI- 
LLA pel seu treball «Autoestimulación eléctrica intracraneal, anfetamina 
y niveles básicos de actividad en el sistema nervioso central». 

b) Beques 
- Beques de llEuropean Training in Brain and Behavior Research 

atorgades a Ignacio MORGADO, els anys 1979 i 1980, per a realitzar un 
aprenentatge en tecniques bhsiques en Psicofisiologia a la Universitat 
del Ruhr (Alemanya Federal). 

c) Ajuts 
- El Font dJAjuts a la Investigació -CIRIT- de la Generalitat ha 

concedit a Ignacio MORGADO els fons necessaris per a l'adquisició del 
següent material: 
- un microtom, el curs 1981-82, model 1130/BIOCUT, de la casa 

REICHERT-SUNG. 
- un microscopi, el curs 1982-83, model NEOVAR 2, de la casa 

REICHERT-SUNG. 
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d )  Znvitacions 
Entre les nombroses invitacions de diverses entitats als membres 

del nostre Departament de Psicologia Experimental i Psicofisiologia 
per a impartir cursos, seminaris i conferencies, cal destacar les formu- 
lades a Ramon BAYÉs per part de la Universitat Internacional Menén- 
dez y Pelayo (1979)) la Universitat Autonoma de Mexic (1980, 1982)) la 
Universitat Nacional de 1'Estat de Mexic (1982) i la Universitat Central 
de Venezuela (1982). BAYÉs ha estat membre durant cinc anys del comi- 
té internacional que, sota la presidencia de S. W. Bijou (Universitat 
dlArizona), ha organitzat, anualment, els International Simposium on 
Behavior Modification a America Llatina. L'any 1982 fou convidat per 
I'Association Francaise de Therapie Comportamentale per a participar 
a la seva Reunió Anual, i durant 1983 ha actuat com a president de 
mesa al First European Meeting on Behavior Modification. A l'actualitat 
forma part del comité editorial de sis publicacions científiques: una es- 
panyola, una nordamericana, dues colombianes, una venezolana i una 
boliviana. 

PERSPECTIVES 

En comencar el curs 1983-84, el Departament de Psicologia Experi- 
mental i Psicofisiologia de la Universitat Autonoma de Barcelona esta 
constituit per nou professors: Ramon BAYÉS (responsable del Departa- 
ment), Jaume CRUZ, Núria DURAN, Jordi FERNÁNDEZ, Núria FERRÉ, Adria- 
na GARAU, Sunsi MART~, Ignacio MORGADO, Ferran BALADA -professor 
Ajudant que acaba d'incorporar-s'hi- i dues beciries d'investigació del 
Ministeri dPEducació i Ciencia: Margarita MART~ i ISABEL PORTELL, així 
com per un petit pero actiu nucli d'estudiants avancats. 

Finalitzades la major part de llurs tesis doctorals, els membres del 
Departament es troben disposats a afrontar la nova etapa que s'obre. 
Les línies d'investigació que, en estreta connexió amb el passat i en 
íntima relació amb alguns temes importants -tant a nivel1 bisic com 
aplicat- s'estan configurant al nostre Laboratori de Conducta són: 
- Mecanismes nerviosos de consolidació de la memoria. 
- Diferencies individuals. 
- Processos d'aprenentatge i drogues. 
- Stress i comportaments d'evitació i agressió. 
- Efecte placebo. 
- Adquisició, manteniment i canvi de preferencies i aversions ali- 

mentiries. 
- Variables psicolbgiques a la motjlitat gastrointestinal. 
Evidentment, alguns d'aquests temes estan interrelacionats i tenen 
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també relació amb d'altres disciplines, raó per la qual el nostre Depar- 
tament manté constants relacions interdisciplinhries amb d'altres De- 
partaments -Fisiologia, Microbiologia, Fisiologia Animal, Sociologia, 
Psicologia Mkdica, Dret, etc.- tant de la Universitat Autonoma de Bar- 
celona com d'altres Universitats espanyoles i estrangeres. És indubtable 
que aquests temes estan també íntimament relacionats amb d'altres tan 
importants per a la nostra societat corn s6n, les drogodependencies i la 
importancia de les variables psicologiques a la crcinificació de les ma- 
lalties i el risc d'emmalaltir. 
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