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EDITORIAL

Des d’ANUARI de PSICOLOGIA de la SVP –Societat Valenciana de Psi-
cologia–, no podíem deixar de fer-nos ressò de la commemoració, recentment 
celebrada, dels cents anys d’existència de la Psicologia Social, com a àrea de 
coneixements vinculada a la Psicologia i a la Sociologia, en el context global de les 
ciències socials. Ho fem, en el present número doble, que inclou col·laboracions 
específiques dedicades a un tal esdeveniment i les ordinàries habituals, algunes 
de les quals hi convergeixen, així mateix. Efectivament, un segle de dedicació 
a investigar com es comporten els col·lectius –laborals, culturals, polítics, ins-
titucionals, acadèmics...– no és una qüestió menor, atesa la transcendència dels 
resultats d’aquelles conductes per a tota la societat i cadascun dels seus membres.

La nostra disciplina s’inicià formalment als EEUU, a partir de 1908 de la 
mà, d’una banda, d’un psicòleg –Mc Dougall– i, d’altra, d’un sociòleg –Roas– 
manifestant la dialèctica entre una visió més individuo-cèntrica i una altra de més 
socio-cèntrica. Una tal aventura en la recerca de nous continguts i metodologies 
continua fins al dia d’avui, en què es troba plenament consolidada, amb mostres 
i exemples de la seua rellevància, en el món quasi inabastable de la Psicologia 
moderna aplicada. Com ara la Psicologia dels RRHH –Treball i Organitzacions– 
o la Psicologia Comunitària i/o d’intervenció Social i un llarg etc., orientades 
al Benestar Social i a la Qualitat de Vida, en els distints àmbits d’intervenció. 
Així, doncs, les col·laboracions que s’inclouen esdevenen testimoni i exemple 
evident de l’actualitat i importància de la Psicologia Social, en un món més que 
complex i dinàmic, que no s’entendria del tot, sense el concurs de les ciències 
psicològiques i, en concret, sense la intervenció de la Psicologia Social.

Altrament, és de justícia dedicar un record al Dr. Siguán, que ens ha deixat 
en l’interval del número anterior de l’ANUARI a l’actual. Perquè Miquel Siguán 
ha esdevingut una figura senyera de la Psicologia –a Espanya i a Europa– que 
trobarem a faltar i encara no fa tant de temps li sentíem pronunciar una conferència 
al saló d’actes de la Facultat de Psicologia de València, amb la mateixa frescor 
i desimboltura, amb què, els anys seixanta, impartia les classes de l’assignatura 
–Psicologia General– a la Universitat de Barcelona, als alumnes de Filosofia i 
Lletres, entre els quals s’hi trobava, aleshores, l’actual director de l’Anuari.1

1. Siguán moria a Barcelona, als 92 anys d’edat i fou un dels principals impulsors del sistema 
d’immersió lingüística en català, que es va introduir en les escoles públiques de Catalunya, ja 
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Al respecte de la nostra revista, continuem donant passos envers la seua 
difusió. I ara, a més de en el CINDOC, en Latindex i en E3Grupo de Investiga
ciónEvaluación, s’inclou en Dialnet i en el Repositori de la UVEG, a l’efecte 
de fer-la avinent a tots els grups de recerca psicològica i investigadors d’arreu.

Esperem que els amables lectores i lectors trobaran, en la present edició de 
l’ANUARI, una nova oportunitat de gaudir del seu contingut i d’eixamplar-ne 
l’horitzó cultural i científic, com és la nostra pretensió.

 Prof. OtO LUqUe  Prof. MARc ANtONI AdeLL 
President de la SVP.  Director de la Revista

els anys vuitanta i s’estengué posteriorment als altres territoris de l’àmbit lingüístic, com el País 
Valencià i Balears. Un model importat del Quebec i de reconegut prestigi i eficàcia arreu. Va 
fundar la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i era doctor honoris causa per les 
universitats de Ginebra, País Basc, Sevilla i Autònoma de Barcelona. Fou assessor de la Unesco i 
de la Comissió Europea, i el 1988 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 
Fill de mestre, havia estudiat Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona i   va combatre en el 
bàndol republicà durant la Guerra Civil. 

A Wikipedia i altres portals d’internet, hi trobareu una extensa i documentada referència a 
Miquel Siguán.
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