
Per una Psicologia Social PsicoSocial: Pluralitat Teòrica i Metodològica. 
Jornades Internacionals de debat lliure i obert (Programa adjunt al final) 
 
Promogut pel Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional (PsicoSAO), en 
col·laboració amb la Facultat de Psicologia i el Departament de Psicologia Social i Psicologia 
Quantitativa de la Universitat de Barcelona, amb el r5ecolzament de la Sociedad Científica 
Española de Psicología Social (SCEPS), la Societat Catalana de Psicologia Social (SOCAP), i el 
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, els dies 30 i 31 de març van tenir lloc  al Campus 
Mundet, dues jornades de debat sobre la situació i l’evolució de la psicologia social i les 
necessitats de contribució i adaptació als canvis ràpids de la societat contemporània. Una 
peculiaritat de la trobada és que no hi ha hagut ponències ni presentacions formals. El debat 
s’ha estructurat a partir de cinc eixos temàtics extrets i ordenats a partir de les preocupacions 
i inquietuds expressades en un pre-debat virtual pels participants, procedents de diverses 
universitat de França, Anglaterra, Portugal, Espanya i de diverses universitats catalanes, a més 
d’alguns professionals. 
 
Les jornades es van iniciar posant al centre del debat la necessitat de “pluralitat teòrica i 
metodològica” que el professor Frederic Munné, catedràtic emèrit de la UB va fer 
especialment durant els anys 80’s i que es poden resumir amb la metàfora de les ulleres (com 
a ell li agradava fer): les teories són com les ulleres, les que et serveixen per veure-hi d’aprop, 
no acostumen a servir per veure-hi de lluny i a l’inrevés. Com va emfatitzar el coordinador de 
la trobada, el prof Enric Pol, això és especialment rellevant en un moment en el que s’està 
produint un cert divorci i conflicte entre les perspectives dominants (que entrarien en el que 
Munné anomena ‘microteories’ dins el paradigma positivista) i altres perspectives 
(paradigmes, en terminologia munneriana) que es desenvolupen més vinculades a l’anàlisi i 
la intervenció en la realitat social, complexa i canviant per naturalesa, però que tenen 
dificultats per veure’s reflectides en els medis i estructures dominants que marquen la pauta 
del desenvolupament acadèmic (i de certes parts professionals). 
 
En el primer debat, focalitzat en la coexistència i cooperació entre teories i paradigmes, 
coordinat per Marisela Montenegro (UAB), Montse Yepes (UB) i Themis Apostolidis 
(Universitat Aix-Marsella), aquest darrer va emfatitzar el ‘risc’ que suposa la tendència actual 
a una psicologia social basada en supòsits individuals que no té en compte els imprescindibles 
factors socials de cada context cultural. Joan Pujol (UAB) assenyala com la pressió i les presses 
per publicar acaben afectant el mètode i l’enfocament de la recerca, alhora que Susana Batel 
(U. Exeter i ICSTE Lisboa) remarca que cal ser crítics, però alhora cal tenir ‘èxit’ en les 
publicacions. Andrés Di Masso (UB) considera que cal trencar les nostres “fronteres” que ens 
encotillen, i fer-nos porosos a altres  territoris del coneixement sense els quals no podem 
entendre la nostra realitat. Mohammed Beldris (estudiant UB) remarca com el neoliberalisme 
ens obliga a ser competitius i això ens porta a perspectives sectàries. Pep Garcia-Borés (UB) 
remarca com el positivisme planteja la construcció del discurs de la ‘veritat’, quan la realitat 
és socialment construïda i canviant. Nikos Kalampalikis (U. Lyon-2 i Fundació Moscovici) 
remarca que la ‘veritat’ no és altra cosa que allò que ‘és vàlid’ i que està socialment acceptat. 
Pol (UB) posa de manifest la paradoxa que la psicologia social vol trobar « lleis universals de 
comportament », quan pel seu objecte i objectiu no pot deslligar-se del context de cada 
situació. Emfatitza que en l’evolució de les línies dominants en la construcció actual de la 
psicologia social (com en tots altres àmbits) no hi intervé només la lògica interna de cada 



paradigma, sinó que hi intervé d’una manera potent (però sovint no reconeguda) l’estructura 
socioeconòmica global, que prioritza o limita el que cal (o vol) que s’investigui. La sessió 
finalitza amb un advertiment del prof Tomeu Vidal (UB) rememorant Einstein : La veritat no 
és creada però tampoc destruïda, només canvia contínuament. 
 
Els altres quatre debats es van centrar en diferents aspectes de l’ “Encaix entre psicologia 
social i els nous reptes socials”. En el segon, dianmitzat per Pablo González (estudiant UB), 
Sabine Caillaud (U. Paris-Descartes) i Enric Pol (UB), el focus estava en “cap on va el món”, vist 
des de l’experiència dels diferents contextos culturals dels participants. Es va plantejar com a 
repte la pregunta de si avancem cap l’”empoderament” i la cohesió social o si malgrat parlar 
sempre d’aquests conceptes, en realitat l’estructura socioeconòmica (que s’acaba imposant 
a les decisions polítiques) ens porta cada cop més a una situació d’”indefensió apresa”.  Les 
dinàmiques socioeconòmiques, la implantació progressiva dels valors de l’individualisme, la 
precarització de la feina, la mobilitat laboral temporal i inestable, etc., contribueixen a trencar 
les xarxes socials de suport efectiu, que necessiten les persones per a tenir confiança i 
capacitat d’afrontament, i és substituïda per les xarxes socials virtuals que aporten  una 
‘il·lusió’ de suport, però que no es pot concretar en un suport real, per la distància. Tot plegat 
acaba generant un sentiment d’indefensió apresa que fa adaptar-se a situacions que mai 
s’haurien acceptat si  les persones se sentissin amb suport efectiu i capacitat d’afrontament. 
Adina Dimitru (U. Timisoara, Romania & U. Corunha) remarca que s’està tractant d’amagar 
aquest tipus de conflicte, alhora que considera que el reforçament o empoderament de la 
societat no sempre es en la mateixa direcció o orientació, i pot servir tant per preservar o per 
superar la situació o context històrica en el que estem. Inmaculada Armadans (UB) remarca 
el paper de la Psicologia Social a la mediació de conflictes, i Angela Castrechini (UB) es planteja 
fins a quin punt considerem aquestes tensions en la docència i en la recerca, i Valerie Fointiat 
(U. La Lorraine) remarca que ambdós eixos poden afavorir l’individualisme per l’evolució 
conceptual que ha anat tenint el terme empowerment, dels seus orígens socials a un ús cada 
cop més individual.  
 
En el tercer debat, dinamitzat per Joseba Achotegui (UB), Adina Dimitru (U. Timisoara i 
U.Corunha) i Moisés Carmona (UB),  l’atenció es focalitza en el ‘sentiment de pèrdua’, 
provocat per les dinàmiques descrites a la sessió anterior. El ‘sentiment de pèrdua’ no es 
planteja com una qüestió psicopatològica, sinó com a una vivència (que òbviament pot portar 
a un trastorn psicològic, però no necessàriament) que pot tenir molts desencadenants:  per 
la pèrdua d’il·lusió davant un futur incert; pels canvis en les formes socials i tecnològiques; 
pels canvis ambientals (inclòs els efectes del canvi climàtic); pels desplaçaments forçats en els 
processos migratoris; o pel simple procés d’envelliment i les dificultats que comporta per 
adaptar-se a noves situacions quan es deterioren certes habilitats. Joseba Achotegui destaca 
que aquesta és una qüestió extremadament rellevant a la nostra societat i insuficientment 
considerada, ja que està al darrera de fenòmens, vivències, processos i conflictes que es 
tendeixen a explicar i a tractar des d’altres paràmetres massa simplificadors i reduccionistes. 
Davant el canvi en ‘allau’ al que estem sotmesos, el nostre cervell, -que és encara “vestigi del 
paleolític”-,  no està prou preparat per afrontar un canvi ràpid i constant, i genera una 
dolorosa sensació de pèrdua. Aquesta sensació de pèrdua i de no control, sovint es manifesta 
en una reacció narcisista que pot arribar a ser problemàtica i agressiva. En el canvi tecnològic 
de la societat, des de totes les disciplines es tracta de canviar comportaments humans, però 
no es té en compte les persones. Això desdibuixa, alhora que fa necessari, el rol del psicòleg 



social. Les propostes tecnològiques i/o enginyerils consideren l’ésser humà estrictament com 
a racional i coherent, sense tenir en compte les dimensions afectives, identitàries, els 
processos d’influència social i les distorsions cognitives que la persona pot arribar a fer per 
adaptar-se o mantenir la seva identitat i pertinença (‘dissonància cognitiva’ en la tradició de 
Festinger, ‘polifàsia cognitiva’ en la tradició de les teories de de les Representacions Socials 
de Moscovici, revisada per Jochelovitch, entre altres). D’altra banda, quan es plantegen 
polítiques públiques sempre es demanen respostes simples per a qüestions complexes.  
 
Maria Evelyn Díez (U. Autònoma de Querétaro), expressa que com a psicòloga cognitiva, 
percep que s'exposa una situació molt pessimista i existencial de la Psicologia Social. 
Considera que aquesta no té perquè resoldre tots els problemes del món. Proposa tractar de 
definir diferents nivells de discussió per al debat, que vagin des de l'anàlisi de la psicologia 
social més individual, fins als aspectes més globals, passant pels grups i les cultures. 
 
El sentiment de pèrdua no es pot deslligar del canvi de rol del treball a la nostra societat. Si el 
treball ha jugat fins fa relativament poc un paper estructurant i estabilitzador de la persona i 
les interaccions socials, l’emergència del que Bauman va anomenar ‘societat líquida’ genera 
incertesa, alteracions d’autoimatge i identitat, conflictes socials, noves tipologies 
d’organització social i d’organització política (sovint de signes contradictoris). Aquest va ser 
el tema del quart debat, dinamitzat per Xavier Serrano (UB), Audrey Pelt (U. Lorraine), Susana 
Batel (U. Exeter & Lisbon). Al debat, juntament amb els nous significats socials de la feina i el 
sentiment de pèrdua que sovint comporta, va aparèixer el fenomen que alguns han etiquetat 
de ‘post-veritat’, on l’emotivitat i les creences personals són més influents que la racionalitat 
i l’objectivitat, en la conformació de l’opinió pública. Des d’aquesta perspectiva es van 
elaborar explicacions de la victòria de Trump i de la forta emergència de nous populismes 
com els que han donat lloc al brexit, al Front Nacional de Marine Le Pen. Però alhora és també 
part del que explica l’aparició de moviment totalment de signe contrari com el cas de Syriza 
a Grècia, entre altres. Els matisos i certes parts d’aquests processos no són prou o ben 
explicats pels mass media i això genera una percepció de la realitat (intencionalment?) 
distorsionada que afavoreix establir relacions de causació simples en qüestions complexes i 
molt més subtils. 
 
El cinquè debat va ser, precisament, sobre els processos de comunicació, els mass media i les 
TIC, coordinat per Valérie Fointiat (U. La Lorraine), Angela Castrechini (UB), Christophe 
Demarque (Aix-Marseille Université). Es posa en qüestió com el fenomen de la ‘dissonància 
cognitiva’ actua com a filtre en la construcció de representacions socials de la realitat que 
incideixen sobre el comportament de les persones, en un moment de saturació absoluta 
d’imputs informatius i fa que la gent atengui només a aquells medis que li faciliten la 
coherència amb el seu posicionament, i això explica algunes radicalitzacions. D’altra banda, a 
través de les xarxes socials, es tendeix a reenviar o compartir majoritàriament no missatges 
que apel·lin a la raó sinó només aquells que resulten irònics o almenys divertits, sense aplicar 
una mirada crítica sobre els valors o comportaments que hi són implícits, i que poden ser 
totalment contraris als que la persona diu tenir. En aquest sentit constitueixen una font de 
socialització o re-socialització molt poc explorada encara per la psicologia, remarca Enric Pol 
(UB).  
 



Valérie Fontiat (U. La Lorraine) ressalta el caràcter intrusiu que pot tenir l'ús de la tecnologia 
en l'àmbit quotidià, però matisa que potser no és percebuda com a tal per les noves 
generacions, entre coses, perquè no han viscut el canvi tecnològic. Però els canvis, que 
tendeixen a produir-se de manera ràpida, provenen en bona mesura dels joves i, com a tals, 
haurien de ser percebuts com canvis positius. Cal fer recerca sobre aquests processos i 
continguts, i cal divulgar-la no sols amb impacte acadèmic, sinó també en medis d’impacte 
social. D’altra banda, front la pressió de la rapidesa del canvi, considera que la recerca 
requereix de tranquil·litat, i remet a un moviment de resistència en l'àmbit científic que 
anomena "slow science". Fointiat ressalta el valor positiu del caos (cosa que Núria Codina (UB) 
remarca i remet a les teories de la complexitat) per a la generació d'idees creatives i destaca 
que, en ocasions, el consens pot resultar contraproduent. Empra una metàfora que remet a 
la necessària pluralitat: els psicòlegs socials no hauríem d'estar tot en el mateix vaixell, sinó 
en diferents però amb passarel·les d'interconnexió entre ells. 
 
Christophe Demarque (Aix-Marseille U.) assenyala que el desenvolupament tecnològic (apps, 
dispositius, etc.) es realitza sense tenir en compte les necessitats reals de la societat i abans 
de plantejar solucions, tendeixen a crear necessitats amb la finalitat última de promoure el 
consum ("top-down conception" ). D'altra banda, proposa que es plantegi i s'analitzi de quina 
manera es poden usar les TIC en la investigació de la Psicologia Social. Proposa la metàfora 
dels "cuiners" assenyalant que les receptes no es poden replicar exactament igual en totes 
les situacions. 
 
Angela Castrechini (UB) sintetitza alguns dels eixos estructurants de la discussió en aquest 
debat, concretant la necessitat d’analitzar el paper i els efectes psicosocials de les TIC; com 
les TIC han afavorit que en la comunicació es comparteixin més imatges que textos; quin és 
l’efecte de tot plegat en la vida quotidiana dels ciutadans, els seus efectes socialitzadors, els 
canvis en les formes d’interacció i en la percepció de suport –suport real o il·lusió de suport-; 
i els problemes evidents de dificultat el la comunicació i col·laboració transdisciplinar.   
 
Finalment, Miquel Domènech (UAB) i Yannick Chavin (U. Lyon-2) obren un debats sobre la 
contribució de la psicologia social a la tecnologia. S'introdueixen tres punts sobre què poden 
dir els psicòlegs socials sobre l'ús de la tecnologia: 1) per què la gent parla de ‘certa manera’ 
a les xarxes socials? Quins són els processos psicosocials subjacents a aquesta gestió del 
missatge ?; 2) Quins són els usos d'aquest tecnologia? Són un espai de mera expressió de la 
identitat, o hem de tenir en compte les qualitats virtuals d'aquestes aplicacions per la 
flexibilitat que aportin a l'hora de manejar les impressions? 3) La importància de considerar 
com cada tecnologia promou, i se situa en, una sèrie de coordenades temporals i espacials. 
Cada tecnologia té un frame temporal, i un espai d'ús, el qual necessita ser considerat per 
comprendre el context del seu ús. 
 
A més dels debats teòrics i epistemològics, es va fer una sessió de Speed Dating, conduïda per 
Alba Fernández, Marianne Wehbe i Joan González-Conde, de l’equip d’organització de la UB, 
per tal de facilitar el contacte i l’intercanvi personal directe i les sinèrgies entre els participants 
i els seus equips. La jornada va finalitzar amb una tarda d’anàlisi estratègica, per tal de fer 
emergir idees de millora de la situació de la Psicologia Social. Amb la tècnica del “World Café”, 
dirigida per Salvador Garcia (UB), es van desenvolupar quatre eixos simultanis de debat, on 
hi havia dos persones fixes catalitzant i coordinant les aportacions, pels quals passaven tots 



els participants en grup durant 30 minuts a cada taula. Els temes estructurants de la sessió 
van ser: la Psicologia Social en l’àmbit acadèmic; els condicionants de la ‘carrera acadèmica’ i 
la renovació del professorat; la difusió, publicació i impacte de la recerca i els coneixements;  
el desenvolupament professional, la utilitat i l’aplicació de la psicologia social.  
 
L’eix de la psicologia social dins l’acadèmia, catalitzat per Thierry Meyer (U. Paris-Nanterre) i 
per Nikos Kalampalikis (U. La Lumière-Lyon 2), va posar de manifest la necessitat de 
desenvolupar aliances estratègiques amb professionals i acadèmics més enllà de les fronteres 
de les ciències socials, sense perdre la identitat. Es destacà la importància d’establir sinergies 
amb àrees com ciències de la salut, ciències urbanes, ciències tecnològiques, ciències de la 
comunicació, del treball i estudis d’oci, entre altres. En aquestes aliances, es remarcà que la 
psicologia social ha d’assumir un rol de més lideratge del que actualment té. En darrer lloc, 
es plantejà criteris d’encaix en les diferents carreres acadèmiques.  
 
L’eix sobre desenvolupament acadèmic i renovació del professorat va ser catalitzat per Jordi 
Escartín (U. Barcelona), Andrés Di Masso (U. Barcelona) i Audrey Pelt (U. La Lorraine). Davant 
la forta pressió de recerca, docència i publicacions en que es troba situat actualment el 
professorat, especialment en jove, es va remarcar la importància del que van anomenar “Slow 
Research”. Els joves necessiten temps per a formar-se, tenir Advisors, construir xarxa, 
preparar-se, però la pressió ho dificulta. En segon lloc, es constata que es demana -però no 
es facilita prou- la mobilitat, tant per benefici del proper recercador en la seva carrera 
acadèmica, com per la institució, per tal de fomentar els processos creatius i d’innovació.  A 
més, cal establir vies de promoció interna, a més de les competitives obertes, per tal de 
garantir la continuïtat de línies de recerca consolidades en cada lloc. Finalment, es remarca la 
necessitat que hi hagi uns criteris clars, comprensibles i viables sobre que s’espera dels joves 
i professorat en formació. Es planteja la necessitat de creació de xarxes grans, denses i 
cohesionades, que tinguin capacitat de pressió i de fer arribar les demandes als agents polítics 
i socials responsables de les situacions de precarització que s’està produint arreu, 
especialment entre el professorat més jove. 
 
Pel que fa a les publicacions, eix coordinat per Lupicinio Iñiguez (UAB) i Susana Batel (ISCTE, 
Lisboa i U. Exeter) es plantegen tres possibles accions: 1) Treballar pel pluralisme de criteris 
d’avaluació, i que el factor d’impacte (tal com està establert ara) no sigui l’únic  que es 
consideri com a vàlid, i que això permeti ampliar el nombre i tipus de llocs on publicar amb 
revistes més multilingües i innovadores; 2) Per l’objecte necessàriament contextualitzat de la 
Psicologia Social, alhora que per estratègia, es remarca la necessitat de publicar també en 
revistes locals, tant per raons teòriques com d’aplicabilitat i utilitat. 3) S’assenyalà la 
importància de publicar tant en revistes de psicologia social, com en revistes d’altres àrees 
disciplinars o de revistes que es situen entre àrees. Un darrer aspecte que emergeix en els 
diàlegs la conveniència de promoure el que s’anomenen processos de “revisió oberta”. És a 
dir, que enlloc que hi hagi 2 o 3 revisors designats, l’esborrany de l’article es posa a l’abast 
públic de la comunitat científica durant un temps delimitat, els interessats poden fer les seves 
observacions, correccions i suggeriments. El nombre de comentaris que rep l’esborrany, en sí 
ja és un mèrit. Després el comitè editorial l’integra o no a la revista en qüestió. 
 
El quart eix de debat va ser el desenvolupament professional, la utilitat i l’aplicació de la 
psicologia social, coordinat per Josep Rodríguez Roca (COPC i Consorci de Serveis Socials de 



l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya ) i Ricardo García Mira, (Univ.  A 
Corunha, Parlamentari a Las Cortes Españolas, Portaveu de la Comissió de Canvi Climàtic, i 
President de la IAPS1). Un dels aspectes més recurrents en les contribucions dels participants 
és la imatge social que té la psicologia actualment, que perjudica molt seriosament les 
contribucions i desenvolupaments professionals fora del que és estrictament sanitari o clínic. 
Cal fer una seriosa campanya als mass media i a les xarxes socials, blogs etc. per fer palesa la 
potencialitat i efectivitat de la contribució de la psicologia social. La creació o participació en 
serveis d’orientació social és fonamental, però a més cal també divulgar o compartir 
coneixements sobre els elements que generen benestar i QV en les persones, valorar 
críticament les polítiques socials, facilitar l’emergència de suport social informal i sentiment 
de comunitat, els processos participatius i d’implicació, com a formes de combatre la sensació 
d’”Indefensió Apresa” que sembla que s’està imposant.  
 
En segon lloc, s’emfatitzà el rol de la demanda social, una necessitat d’establir informació que 
sigui pràctica, i que estigui connectada amb la qualitat de vida i amb les polítiques socials. El 
ciutadà té el dret a obtenir resultats en format de recomanacions positives a les polítiques 
públiques, i a la millora de la seva vida a partir de l’aplicació dels nostres coneixements. Els 
processos d’innovació social han de portar cap el benestar. Si la innovació social és entesa 
com aquella que permet respondre a les noves demandes, nous tipus de governança, o  noves 
maneres de prendre decisions, cal destacar el rol de les activitats de participació social, de 
confiança i de sentir-se amb capacitat d’afrontament i de decisió, per tal que el nou 
paradigma que resulti de la seva aplicació encaixi amb les demandes personals, socials i  
polítiques. A més de la contribució professional, aquest és un repte en el que cal encara 
investigar, cosa que tanca el cercle amb la dimensió o contribució que s’espera de l’acadèmia. 
 
La desvinculació intencional dels debats de cap repte immediat ‘productivista’ (pressió per 
publicar, per exemple, o pressió per fer constar el resultat d’alguna recerca en concret, per 
exigència acadèmica, etc.) va permetre crear un clima de total obertura i llibertat en 
l’intercanvi, que va resultar tremendament estimulant i creatiu per a tots els participants, 
com han manifestat reiteradament en els missatges posteriors, en els que hi ha diverses 
propostes des de diverses ciutats per a continuar amb aquest format de debat en el futur. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 IAPS - International Association for People-Environment Studies 
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PROGRAM   
 
 
FIRST DAY 30 march, 2017 
10.30h Opening Session (we suggest to start late so people can arrive on). 
         Welcome. Justification of the meeting and explaining its dynamics.  
 Prof. Josep Batista Trobalon, Dean of Fac Psychology, UB 

Prof. José Navarro Cid, Director of Social Psy. and Quantitative Psy. Departament. UB 
Prof. Alvaro Rodriguez Carballeira, UB. SCEPS, Spanish Scientific Soc on Social Psy  
Prof. Miquel Domènech, UAB. SOCAPS, Catalan Society on Social Psychology 
Representant del COPC (Professional Psychologist Ass) 
Prof. Enric Pol, Dir Social, Environmental and Organizational Psy. Research Group-PsicoSAO

   Coordinator of the Meeting PSSP 
 

11:30h Focusing in the object of the meeting: Emeritus Prof Frederic Munné.  
Theoretical and methodological pluralism in the construction of social psychology as a 
science  

 
12:15h 1- Open Discussion: Is it possible the coexistence, cooperation and synergies between 
theories and paradigms in Social Psychology? Experiences of participants. 
Stimulating the debate: 
Themis Apostolidis (Aix-Marseille); Marisela Montenegro (UAB) Montserrat Yepes (UB) (reporter)  

 
13:30 Lunch  

 
14:30 Debate 2 – Fitting Social Psychology and Social challenges. 
     Where is the world going? Analysing trends:  

   Empowerment or Learned helplessness? 
 

Stimulating the debate: 
Enric Pol (U.B.), Sabine Caillaud (Paris-Descartes), Pablo González (UB) (reporter) 
  

16 Coffee Break 
 
16:30 Debate 3 – Fitting Social Psychology and Social challenges:  

Feeling of loss (by losing illusion, by social change, by environmental change, 
by migration, by age…) 
 

Stimulating the debate: 
Joseba Achotegui (UB), Adina Dimitru (U. Timisoara, Romania & U. Corunha), Moises Carmona (UB) 
(reporter) 
 



   For a ‘Psychosocial’ Social Psychology:  
   Theoretical and Methodological Plurality 
                                                 Barcelona, March 30 and 31,  
2017 
 

18:00 Debate 4 – Fitting Social Psychology and Social challenges:  
The structuring role of work in a liquid society: Uncertainty, identity, social 
conflicts, new organizational forms and policies. 

 
Stimulating the debate: 
Xavier Serrano (UB), Audrey Pelt (U. Lorraine), Susana Batel (U. Exeter & Lisbon) (reporter) 
 
19:30 Recap Day -  Visual relatories  
 

21 DINNER 
  

SECOND DAY: 31 March, 2017 
 
 8:30 Coffee, before starting 
 
 9:00 Debate 5 –Social Psychology and Social challenges:  

Communication, mass media, ICT. Cognitive dissonance filters on the Social 
Representation construction? Who are creating what? Is irony a new dominant 
transmission language? 

Stimulating the debate: 
Valerie Fointiat, Angela Castrechini, Christophe Demarque (reporter) 
 
11:00 Speed Dating (with coffee and refreshments) Alba Fernandez, Enric Pol, Marianne Wehbe 
 

13:30 Lunch  
 
15:00 Strategic discussion and suggestions in small groups (“world coffee”  conclusions map) 
 
Stimulating the debate: 
Thierry Meyer, Vice-president de Recherche, U. Paris-Nanterre;  
Ewa Drozda Paris-Descartes, Dir Centre Henry Pieron;  
Nikos Kalampalikis. Prof U. Lyon-2. Comité de Direction Fund S. Moscovici;   
Ricardo Garcia-Mira, Deputy in the Spanish Parliament, president Climat Change Comission 
Lupicinio Íñiguez, Prof UAB, “ATENEA Digital. Revista de pensamiento e investigación social”  
Fabien Girandola. Prof Aix-Marseille. Communication Perssuassive and Decision Making 
Andrés Di Masso, Prof UB, Critical Social Psychology. Qualitative methodes 
Jordi Escartin, Prof UB. Organizational Psychology 
Josep Rodriguez Roca, Dir Barcelona Social Services Consortium. Representing COPC  
 
16:30 Pooling common grounds and perspectives. Coord: Salvador Garcia (UB) 
 
18 Recap, evaluation and challenges. Overview-summary: Montserrat Yepes, Joan Gonzale-Conde, 
Marianne Webhe,  Alba Fernández, Pablo Gonzalez, Moises Carmona, Sabine Caillaud, Christophe 
Demarque 


