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SÍNTESIS: 
 
Nora Acosta va començar la seva intervenció assenyalant els aspectes més 
destacats en el treball desenvolupat pel grup. En primer lloc, la idea de frontera 
entre allò col·lectiu i allò individual evocava conceptes enfrontats, fins i tot 
antagònics. A partir d’aquí es dóna una reflexió sobre el discurs dominant de 
potenciació de l’individualisme, període denominat de la “fi de les ideologies”, a 
l’etapa en què el neoliberalisme econòmic es tradueix en el fenòmen de la 
globalització. Davant del risc de destrucció d’allò col·lectiu i el risc d’apropiació 
de les esferes pública i social per part del mercat, començen a crear-se xarxes 
associatives com a forma de protesta. 
Un altre tema de debat va ser el de les identitats, sorgit tant per l’actualitat que 
té com per estar situat entre l’individual i el col·lectiu, a partir del tractament que 
en fa la psicoanàlisis. 
Per finalitzar va tractar el tema de la identitat i la immigració, també relacionat 
amb la salut mental dels individus. 
 
Arcadi Oliveres va aportar el vessant acadèmic, com a professor d’Economia 
de la UAB, i el provinent de la presidència de Justícia i Pau. Implicat en els 
moviments antiglobalització, va agrair la confiança depositada en ell per parlar 
del discurs de les diferències. Va començar denunciant la manca d’informació 
real que tenim respecte del que passa a la nostra societat, posant l’exemple de 
la tragèdia del Prestige. A continuació va explicar amb detall quines eren les 
característiques de la globalització, esmenant les següents: 
 
1. Presència del comerç internacional 
2. Impunitat de les companyies transnacionals 
3. Especulació financera 
4. Retrocés en l’estat del benestar 
5. Tecnologia 
6. Portes tancades a la immigració 
7. Control social 
8. Militarització 
 
 
Davant d’aquesta realitat, ha proposat dues formes per reaccionar davant de la 
globalització imperant: 
 
 



 
1. Pública, proposant la governabilitat mundial 
2. Privada, a través del compromís personal, disminuint el nostre consum i 

fent-lo responsable, així com essent responsables de les nostres finances. 
 
A continuació es va obrir un debat que va aportar noves idees en temes com el 
Foro de Porto Alegre i el fet que a Davos es tingui com a referència, així com la 
importància de que moltes  persones comencen a mobilitzar-se per oferir un 
món millor a les noves generacions. També es va parlar de com des de les 
nostres professions podem abordar el tema que s’ha tractat, ja que no es fa 
habitualment i incideix de ple en la salut mental dels individus.  


