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Novament, amigues i amics lectors, ens tornem a trobar a la cita periòdica 
de l’ANUARI, recuperada la normalitat temporal del calendari anual. Efectiva-
ment, un nou número ordinari –el corresponent a 2012– de la nostra revista veu 
la llum i, ara, a l’aixopluc de l’AVL –Acadèmia Valenciana de la Llengua–, que 
ens subvenciona parcialment l’edició. Una edició pletòrica de col·laboracions 
d’allò més diverses, com s’escau a una publicació generalista com la nostra, bé 
que amb vocació específica i divulgadora de la ciència a la què servim –la Psi-
cologia– i en la nostra llengua, que maldem per difondre i dignificar.

I seguim, malgrat els episodis i carències pels què transitem, ara amb el reforç 
de la nova col·laboradora, la jove psicòloga Laura Galiana, que s’incorpora a 
l’equip de redacció i de la què esperem una aportació valuosa, en la gestió –més 
feixuga del què podria semblar– de la nostra revista. També anem fent passos en 
la publicitació de l’ANUARI, gràcies a la seua inclusió en «dialnet» i al reposi-
tori «roderic» i dels què trobareu una documentada recensió al present número.

Així ens trobem en la línia de consolidar la seua edició, com a publicació 
generalista de Psicologia, tot oferint a les nostres lectores i lectors, col·labora-
cions d’«ampli espectre» que, sense renunciar a albirar les investigacions i 
aporta cions capdavanteres del nostre saber i pràctica psicològiques, es presen - 
ten com a elements d’un panorama harmònic i intel·ligible –també per al gran 
públic destinatari– d’una ciència psicològica integrada –com pretén ser la nos-
tra–. I, al costat d’aquella visió ampla, integradora i harmònica de la Psicologia 
–bé que arrelada al País i en la nostra llengua–, no renunciem a seguir oferint 
monogràfics dels àmbits conductuals específics, en contextos diversos i des de 
paràmetres de valoració de la ciència psicològica.

Ens complaurà comprovar –amigues i amics lectors– que la lectura del pre-
sent número us resultarà satisfactòria i enriquidora i que podem seguir comptant 
amb la vostra complicitat i col·laboració.

Prof. Marc antoni adell
Director de la Revista
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