
d'estudiants i el que això implica, o el que és 
el mateix: Un estudiant “humà” no pot amb 
tantes hores per més interessant que sigui 
el tema. 

Així doncs, calia dotar les jornades d'algun 
element lúdic que servís per recarregar les 
piles i desconnectar una estona de tot plegat. 
La millor manera de fer-ho? Un dinar! Així, a 
l'igual que en d'altres ocasions, els ja mítics 
“arrossaires” van cuinar per a les 120 persones 
que ens vàrem reunir a la zona de les grades 
de la Facultat i francament hem de dir que 

per als membres de l'ARPP va ser un moment 
de gran felicitat, un moment de pausa on 
contemplar el petit-gran espectacle que havíem 
aconseguit organitzar. 

I és amb aquesta idea, amb el record del que 
millor defineix que vàrem complir amb la 
nostra obligació d'oferir qualitat sense 
avorriment, que em permeto acabar aquest 
text tot puntualitzant que l'ARPP només ha 
estat l'òrgan executor dels elements necessaris 
 com perquè aquesta màquina comencés a 
funcionar. Sense la presència dels estudiants, 

els seus comentaris al finalitzar les conferències, 
fins i tot les seves preses per sortir ràpidament 
de la sala d'actes i signar el full d'assistència, 
per tota la vitalitat que va envoltar la XIIª 
Setmana Psicològica en forma de somriures, 
ritme, preguntes i ànims, aquesta no hauria 
estat mai la que una noia va definir com “la 
millor”. Perquè tot això ho fem per vosaltres, 
només ens queda donar-vos les gràcies.

Saül Martínez Horta, President de l'ARPP
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El 29 de novembre de l’any 2000 el doctor 
Siguan inaugurava, a l’antic teatre del Seminari, 
l’Associació de Recerca i Promoció Psicològica 
(ARPP), és a dir, l’Associació d’Estudiants de 
Psicologia de la Universitat de Girona. 

D’ençà d’aquell entranyable dia són molts 
els professors i professionals vinculats al món 
de la psicologia que han passat per la 
Universitat de Girona oferint els seus 
coneixements, recerques i experiències. 

El llibre Reflexiones en torno a la psicología 
recull deu aportacions fetes per psicòlegs 
d’un reconegut prestigi: José Luis Pinillos, el 
doctor Siguan, l’Helio Carpintero, Vicente 
Pelechano, Ignasi Vila, Ramon Bayés, Jordi 
Fernández, Adolfo Perinat, José Maria Peiró, 
Ramón Canals, Jordi Pich i Mònica Thomas. 

El llibre il·lustra la riquesa temàtica de la 
psicologia i és un exemple de l’amplitud i 
abast teòric, conceptual i aplicat que ens 
ofereix. 

Després de sis anys, l’Associació, passant per 
canvis continuats d’estudiants, no ha parat de 
fer activitats que segueixen mantenint l’esperit 
que va moure la il·lusió de convertir la Facultat 
d’Educació i Psicologia de la Universitat de 
Girona en un lloc de discussió, reflexió i crítica 
al voltant de la Psicologia. 26
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