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A. RELACIÓ D’ACTIVITATS 
 

A.1. TROBADES DEL CONSELL ASSESSOR DE LA CÀTEDRA DE RSU 

 Dijous 30 d’abril de 2020 

Aquesta reunió del Consell Assessor es va fer a través d’una plataforma virtual, a causa 

de la Covid-19. 

En primer lloc, es va presentar la memòria d’activitats de l’any 2019 i es va fer un 

balanç de les activitats portades a terme. Tot seguit, es van tractar el Pla d’Activitats i 

el Pressupost d’ingressos i despeses del 2020 amb la finalitat de posar els dos 

documents en comú i de presentar, discutir, aprovar i fer-ne les esmenes necessàries. 

Finalment, es va obrir el torn de paraules. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/13588 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/13588
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A.2. PARTICIPACIÓ DE LA CÀTEDRA EN JORNADES, CONGRESSOS, 

CURSOS I ACTES 

 

JORNADA D’ANUE (Associació de Nacions Unides d’Espanya) 

 Dimecres, 18 de novembre de 2020 

Maria Rosa Terradellas va participar en la jornada virtual organitzada per l’Associació 

de Nacions Unides d’Espanya, amb la finalitat de tractar el tema “Aliances Sòlides i 

efectives pel desenvolupament sostenible”. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/13840 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DE CÁTEDRAS DE RS 

 Dimarts, 1 de desembre de 2020 

L’1 de desembre de 2020, Helena Benito i M.  Rosa Terradellas van participar a 

l’Encuentro de Cátedras de Responsabilidad Social: El impulso de la Responsabildiad 

Social a través de las cátedras universitarias españolas. 

La trobada prevista a Barcelona de manera presencial pel 20 de març, es va haver de 

posposar i realitzar de manera virtual. Va comptar amb una trentena de representants 

de diferents càtedres espanyoles relacionades amb la Responsabilitat social i la 

sostenibilitat corporativa. L’objectiu de la trobada, organitzada per la Càtedra MANGO 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/13840
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de Responsabilitat Social Corporativa, era presentar els resultats d’un estudi sobre el 

perfil de les càtedres de responsabilitat social a Espanya, i oferir un espai per 

intercanviar experiències, identificar sinergies i afrontar reptes comuns. Aquest 

informe el podeu consultar a: http://mango.esci.upf.edu/DOCS/Documents-de-

treball/28-Catedras-RS.pdf, la càtedra RS de la UdG  és una de les càtedres analitzades.  

https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-

noticies/eventid/14943  

 

 

 

ASSISTÈNCIA A LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME EL VALOR SOCIAL DE LES 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES 

 Dimecres, 16 de desembre de 2020 

El 16 de desembre M. Rosa Terradellas va participar en l’acte de presentació de 

l’Informe El valor social de les universitats públiques catalanes. Una aproximació 

quantitativa i qualitativa, organitzat per l’ACUP en format virtual. En aquest estudi la 

càtedra hi ha participat presentant una experiència de bones pràctiques. 

Es pot consultar l’informe clicant els següents enllaços: 

 https://indicadorsuniversitats.cat/wp-content/uploads/2020/12/EL-VALOR-SOCIAL-

UNIVERSITATS-ACUP_INFORME-COMPLET-2.pdf 

https://indicadorsuniversitats.cat/wp-content/uploads/2020/12/EL-VALOR-SOCIAL-

UNIVERSITATS-ACUP_RESUM-EXECUTIU-3.pdf 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-

noticies/eventid/14944 

http://mango.esci.upf.edu/DOCS/Documents-de-treball/28-Catedras-RS.pdf
http://mango.esci.upf.edu/DOCS/Documents-de-treball/28-Catedras-RS.pdf
https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/14943
https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/14943
https://indicadorsuniversitats.cat/wp-content/uploads/2020/12/EL-VALOR-SOCIAL-UNIVERSITATS-ACUP_INFORME-COMPLET-2.pdf
https://indicadorsuniversitats.cat/wp-content/uploads/2020/12/EL-VALOR-SOCIAL-UNIVERSITATS-ACUP_INFORME-COMPLET-2.pdf
https://indicadorsuniversitats.cat/wp-content/uploads/2020/12/EL-VALOR-SOCIAL-UNIVERSITATS-ACUP_RESUM-EXECUTIU-3.pdf
https://indicadorsuniversitats.cat/wp-content/uploads/2020/12/EL-VALOR-SOCIAL-UNIVERSITATS-ACUP_RESUM-EXECUTIU-3.pdf
https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/14944
https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/14944
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A.3. PARTICIPACIÓ DE LA CÀTEDRA EN CONGRESSOS, FÒRUMS I ACTES 

A NIVELL INTERNACIONAL  

 

SEMINARIO MUTUO CUIDADO “... PARA PENSAR NUESTRO CUERPO SOCIAL Y 

PERSONAL Y NUESTROS VALORES COMPARTIDOS” 

 Dimecres, 8 d’abril de 2020 

El dimecres 08 d’abril Maria Rosa Terradellas va participar virtualment al Seminario 

Mutuo cuidado “... para pensar nuestro cuerpo social y personal y nuestros valores 

compartidos” organitzat per l’ORSALC. 

La jornada es va portar a terme telemàticament cada dimarts del 07 d’abril al 19 de 

maig, amb la finalitat de conversar amb universitats llatinoamericanes sobre els 

efectes de la Covid-19, i de com s’ha de tenir cura i responsabilitat de forma global. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11442 

 

 

FORO NACIONAL VIRTUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL A LA UNIVERSITAT 

PERUANA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

 Divendres, 17 d’abril de 2020 

Maria Rosa Terradellas va participar virtualment al Foro Nacional Virtual de 

Responsabilidad Social, organitzat per la Coordinadora Nacional Interuniversitaria de 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11442
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Responsabilidad Social y Ambiental (Conirsa) i la Dirección General de Responsabilidad 

Social de la Universidad Nacional La Mayor de San Marcos (UNMSM), de Lima (Perú). 

Van participar-hi una setantena de persones molt diverses. Entre elles, especialistes 

del sector, directors de responsabilitat social, docents i estudiants, etc., amb el mateix 

objectiu: debatre i analitzar les diferents perspectives de desenvolupament que 

tindran les universitats públiques i privades, un cop acabi l’emergència sanitària actual 

que viuen els diferents països. 

Aquestes trobades es valoren positivament, entre altres motius, perquè hi intervenen 

experts de diferents indrets del món i, a més a més, no només permeten ampliar 

espais de diàleg per avaluar la situació actual que es viu a les universitats, sinó que 

també fomenten la unió entre universitats públiques i privades d’arreu. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11503 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARI WEB LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO UN VALOR 

AÑADIDO DE LAS EMPRESAS 

 Divendres, 15 de maig de 2020 

El divendres 15 de maig la Universidad El Bosque (Colòmbia) va portar a terme el 

seminari web La responsabilidad social Empresarial como un Valor Añadido de las 

Empresas, en el que hi havia diferents estudiants d’Enginyeria Industrial de Colòmbia. 

Maria Rosa Terradellas, juntament amb la resta de participants, van desenvolupar un 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11503
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extens i interessant debat, de forma telemàtica degut a la Covid-19, sobre els diferents 

problemes comuns que hi ha a escala mundial. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11853 

 

 

 

 

 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

“Rehumanización, Formación Académica e Investigación postpandemia con 

Responsabilidad Social Universitaria” 

 Dimarts, 26 i dimecres, 27 de maig de 2020 

Maria Rosa Terradellas i Anna Maria Geli van participar virtualment al I Congreso 

Internacional de Responsabilidad Social Universitaria “Rehumanización, Formación 

Académica e Investigación postpandemia con Responsabilidad Social Universitaria”, 

que es va portar a terme els dies 25, 26 i 27 de maig de 9 h a 16 h telemàticament. 

L’acte va ser organitzat per la Universidad Nacional La Mayor de San Marcos (UNMSM) 

de Lima, Perú. 

Maria Rosa Terradellas va intervenir el dimarts 26 de 10.20 h a 10.50 h, parlant de la 

investigació social responsable en el marc de la post pandèmia. 

Anna Maria Geli va participar el dimecres 27 de 9.20 h a 9.40 h parlant sobre la 

responsabilitat social ambiental. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11939 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11853
https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11939
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FORO JUVENIL   

 Dimarts, 7 de juliol de 2020 

El dimarts 07 de juliol es va desenvolupar a través de vídeo conferència el Foro Juvenil 

organitzat per l’ORSALC (Observatorio regional de Responsabilidad Social para América 

latina y El Caribe), ubicat a Colòmbia, organització en què la Càtedra RSU forma part. 

El fòrum va permetre reflexionar i repensar la docència universitària post-Coronavirus 

mitjançant els diferents ponents, entre els quals es trobava Edi López, Coordinador 

General del Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona, el qual va exposar els 

canvis que es van aplicar a la docència universitària de la UdG durant el confinament. 

També hi van participar una cinquantena de persones, entre elles altres representants 

d’universitats internacionals com italianes i, majoritàriament, de Sud Amèrica. 

Va ser una jornada molt interessant on es van compartir moltes experiències, opinions 

i versions de diferents estudiants d’arreu. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12503 

  

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12503
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DIÀLEG UNA EDUCACIÓN PARA EL ENTENDIMIENTO ENTRE CULTURAS 

 Dimarts, 14 de juliol de 2020 

Anna Maria Geli va participar virtualment al diàleg intercultural Una educación para el 

entendimiento entre culturas, organitzat per la UNESCO i Kairós. El diàleg també va 

comptar amb la participació de Telémaco Talavera, Alta Hooker, Santiago Uribe i Juan 

José Salado. 

Els principals objectius de la trobada van ser els que es mostren a continuació: 

- Pensar i reflexionar sobre el caràcter multiètnic i multicultural de la societat en 

l’àmbit global. 

- Analitzar la importància de valorar la diversitat cultural i la intercultural per fer 

realitat la cultura de la pau. 

- Compartir bones pràctiques sobre l’exercici de la interculturalitat i del diàleg 

entre civilitzacions, cultures i pobles. 

- Analitzar la importància de la relació sinèrgica entre sabers ancestrals, ciència i 

tecnologia per al desenvolupament humà i per la sostenibilitat. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12544 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12544
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PRESENTACIÓ PER BRASIL DEL LLIBRE EDUCACIÓN 2050, CONSTRUYENDO HOY LA 

EDUCACIÓN DE MAÑANA 

 Dimecres, 15 de juliol de 2020 

Maria Rosa Terradellas va participar en la presentació en línia per Brasil del llibre 

Educación 2050, Construyendo hoy la educación de mañana, escrit per Telémaco 

Talavera, Juan Carlos Casco i Fernando Barrena. 

L’acte, conduït per Ana Lúcia Gazzola, va comptar amb la participació de la directora de 

la Càtedra de RSU, Hugo Juri, Rafael Guarga i Juan José Salado. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12545 

 

 

 

 

 

 

DEBAT “EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE UNA NUEVA EDUCACIÓN” 

 Dijous, 16 de juliol de 2020 

Martí Casadesús, membre de la Càtedra de RSU, va participar el dijous 16 de juliol al 

debat virtual Evaluación y acreditación de una nueva educación. 

L’acte, organitzat per l’organització Kairós i moderat per Telémaco Talavera, Juan José 

Salado i Juan Carlos Casco, va comptar també amb la participació d’Irene Rigau, Lea 

Cruz i José Antonio Paoli. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12979 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12545
https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12979
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VIDEOCONFERÈNCIA INTERNACIONAL “LA IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNIVERSITÁRIA Y SU PROYECCIÓN HACIA LA COMUNIDAD” 

 Dissabte, 18 de juliol de 2020 

El dissabte 18 de juliol de 2020 Maria Rosa Terradellas va participar a la vídeo 

conferència internacional La importància de la Responsabilidad Social Universitaria y 

su Proyección hacia la Comunidad, organitzada per la Universidad Norbert Wiener de 

Lima, Perú. 

Entre les persones convidades hi havia el Dr. Víctor Meseguer, com a director de la 

Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Múrcia, Maria Rosa 

Terradellas, com a directora de la Càtedra de Responsabilitat Social de Girona, i el 

Comitè de RSU de la EPG de la Universidad Norbert Wiener de Lima, Perú. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12994 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12994
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“UN CONTRATO SOCIAL PARA LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI” 

 Dijous, 23 de juliol de 2020 

El dijous 23 de juliol Maria Rosa Terradellas va participar com a moderadora del debat 

virtual Un nuevo contrato social para la educación del siglo XXI, organitzat per Kairós-

UNESCO. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12981 

 

 

 

 

 

“SISTEMAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Rompiendo esquemas para impulsar la 

transformación de la educación” 

 Dijous, 13 d’agost de 2020 

Anna Maria Geli va participar a Sistemas e Instituciones educativas: Rompiendo 

esquemes para impulsar la transformación de la educación, conversa virtual 

organitzada per Kairós. 

L’acte va durar quasi dues hores i també hi van participar Hugi Juri, Carlos H. Forero, 

Rui Opperman i Telémaco Talavera. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/14739 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12981
https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/14739
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 “LA EDUCACIÓN CON Y PARA LA COMUNIDAD” 

 Dijous, 20 d’agost de 2020 

El dijous 20 d’agost la directora de la Càtedra de RSU, Maria Rosa Terradellas, va 

participar al debat virtual  La educación con y para la comunidad, organitzat per Kairós, 

en el que els i les participants van donar la seva visió sobre l’educació per i per a la 

comunitat. Omelio Barroto, Ivania Padilla, Libio Pachelor, Juan Carrillo van acompanyar 

a Maria Rosa Terradellas com a participants del debat i Telémaco Talavera com a 

moderador. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12992 

 

 

 

 

 

2do FORO TECNOLÓGICO INTERNACIONAL. Los desafíos de la educación superior en 

el siglo XX 

 Dimecres, 2 de setembre de 2020 

El dimecres 2 de setembre Martí Casadesús va participar virtualment al segon fòrum 

tecnològic internacional de Kairós, anomenat Los desafíos de la educación superior en 

el siglo XX. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/14740 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12992
https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/14740
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4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY ENGINEERING AND MANAGEMENT 

(ICQEM) 

 Dimarts, 22 de setembre de 2020 

El 22 de setembre de 2020, Helena Benito i M. Rosa Terradellas van participar a la  4Th 

Internacional Conference on Quality Engineering and Management (ICQEM), on Dalilis 

Escobar va exposar la comunicació presentada per totes tres: Measuring Territorial 

Social Responsibility and Sustainability (TSR&S) using the EFQM excellence model. La 

Conferència s’havia de desenvolupar a Portugal, però a causa de la pandèmia es va 

celebrar en línia.  

https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/14945 

 

 

 

 

AVALUACIÓ DELS “XI PREMIOS CORRESPONSABLES” 

 Dijous, 1 d’octubre de 2020 

Maria Rosa Terradellas va participar com a jurat el dijous 1 d’octubre a l’avaluació dels 

XI Premios Corresponsables. L’acte, organitzat per Corresponsables, va comptar amb la 

participació de diferents entitats i empreses espanyoles i llatinoamericanes formant un 

total de 25 avaluadors i avaluadores d’àmbit internacional. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/13175 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/14945
https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/13175
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 “CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN KAIRÓS POR EL TERCER CONTRATO SOCIAL 

DE LA EDUCACIÓN” 

 Dimecres, 25 de novembre de 2020 

Anna Maria Geli i Maria Rosa Terradellas van participar com a ponents al Congreso 

Mundial de Educación Kairós por el Tercer Contrato Social de la Educación. La 

Universitat de Girona també hi va participar representant les universitats europees, a 

la part cultural, mitjançant la participació virtual del Cor de la UdG. 

Maria Rosa va participar el dimecres 25, de 15 h a 16.05 h, al webinar Políticas y 

estratègies de las organizaciones Internacionales para la implementación del tercer 

contrato social de la educación, juntament amb set ponents més. 

Anna Maria va participar el mateix dia, però de 17.20 h a les 18.15 h, per tractar el 

tema Interculturalidad: Eje transversal del tercer contrato social de educación, 

juntament amb set professionals. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/13900 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/13900


17 
 

A.4. ORGANITZACIÓ DE JORNADES I ACTES PER PART DE LA CÀTEDRA 

DE RSU 

APADRINAMENT DE L’ESCULTURA 50 ANYS DEL DIARI D’ANNE FRANK 

 Dilluns, 27 de gener de 2020 

El dilluns 27 de gener de 2020, Dia internacional en memòria de les víctimes de 

l’Holocaust, es va celebrar l’apadrinament de l’escultura 50 anys del diari d’Anne Frank 

(1998) de Xavier Roqueta (Girona, 1961) als Jardins del Dr. Figueres, espai on 

l’escultura està ubicada. 

Va ser una celebració conduïda per la Presidenta de l’Associació Amics de la Unesco, 

Dolors Reig, i musicat per un músic a través d’un oboè. La directora de la Càtedra, 

Maria Rosa Terradellas, va ser la primera a pronunciar unes paraules. Tot seguit, 

l’escultor va explicar el sentit de l’escultura, el procediment que va seguir en la seva 

creació, qui va ajudar-lo, etc. Després, es van llegir els fragments gravats a l’escultura, 

els quals estan escrits en català, holandès i hebreu, i també fragments del Diari d’Anne 

Frank. Després, les personalitats implicades a l’apadrinament van firmar els papers i el 

diploma assegurant que es va apadrinar l’escultura. Finalment, Núria Pi, regidora de 

Drets Socials i representant de l’Ajuntament de Girona, Albert Piñeira, diputat de 

Cultura de la Diputació de Girona, i Quim Salvi, rector de la Universitat de Girona, van 

concloure l’acte. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/10402 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/10402
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PRESENTACIÓ D’EDIFICIS POSITIUS A GIRONA 

 Dijous, 13 de febrer de 2020 

El dijous 13 de febrer de 2020 es va portar a terme l’acte de presentació d’Edificis 

Positius a càrrec de Josep M. Canyelles, president de TSR (Territori Socialment 

Responsable), al Caixa Fòrum de Girona. 

L’acte, organitzat per la Càtedra de Promoció de la Salut i la Càtedra de RSU, va 

comptar amb la participació de 64 persones, entre les quals es trobaven persones de 

diferents sectors socials com, per exemple, regidors de diferents ajuntaments, diputats 

provincials, representants del rectorat i del Consell Social de la UdG, de DIPSALUT, 

d’organitzacions empresarials, solidàries i del sector de la discapacitat, de col·legis 

professionals, de l’àmbit de la salut i de l’educació, d’associacions de veïns i veïnes, 

d’estudiants d’educació i una àmplia representació de la ciutadania en general.  

L’acte va tractar diferents temes relacionats amb la importància de fer comunitat i 

socialitzar entre veïns i veïnes, i també va analitzar com es transformaran les ciutats en 

el futur fent una retrospectiva al passat (aportant els diferents valors en la convivència 

que van caracteritzar èpoques anteriors). A més a més, es va parlar dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible i què pot fer la societat per contribuir en el seu 

assoliment pel 2030. 

Els assistents de l’acte van participar activament durant la presentació i posteriorment 

en el refrigeri organitzat per la Fundació Ramon Noguera. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/10732 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/10732
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A.5. TERTÚLIES SOCIALS-SOPAR, ORGANITZADES CONJUNTAMENT PER 

LA CÀTEDRA DE RSU I LA FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT 

SOCIAL A LES COM  ARQUES GIRONINES 
 

8a TERTÚLIA SOCIAL-SOPAR “COM MOURE’NS A LA CIUTAT AMB RESPONSABILITAT” 

 Dijous, 6 de febrer de 2020 

La Càtedra de RSU va organitzar, juntament amb la Federació Catalana de Voluntariat, 

la 8a Tertúlia Social-Sopar que portava per títol Com moure’ns a la ciutat amb 

responsabilitat. La Sra. Marta Costa-Pau, periodista del diari ARA Comarques 

Gironines, va ser la responsable de conduir l’acte i la Sra. Isabel Salamaña, professora 

del departament de Geografia de la Facultat de Lletres de la UdG, va participar com a 

ponent-convidada. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/10595 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/10595
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9a TERTÚLIA SOCIAL-SOPAR “CIUTADANIA I CANVI CLIMÀTIC” 

 Dijous, 5 de març de 2020 

La Càtedra de RSU va organitzar, juntament amb la Federació Catalana de Voluntariat, 

la 9a Tertúlia Social-Sopar que portava per títol Ciutadania i canvi climàtic. El Sr. Josep 

Calbó, professor del departament de Física de la UdG i membre del Grup d’Experts en 

Canvi Climàtic de Catalunya, va ser la responsable de conduir l’acte i el Sr. Narcís Genís, 

periodista del diari El Punt Avui, va participar com a ponent-convidat. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11164
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A.6. DIALÈGS “DIALOGUEM SOBRE RESPONSABILITAT SOCIAL EN 

TEMPS DE CRISI”  

 

DIALOGUEM AMB EL DR. RAMON BRUGADA SOBRE SALUT 

 Dimecres, 6 de maig de 2020 

La Càtedra de RSU va organitzar, amb la col·laboració del periodista Francesc Buxeda, 

el diàleg Dialoguem amb el Dr. Ramon Brugada sobre salut. Va ser un acte virtual que 

es podia seguir en directe a través de les plataformes YouTube, Facebook i del web de 

la Càtedra RSU, en motiu del confinament causat per la pandèmia de la Covid-19. 

Va ser un diàleg dedicat a conversar sobre salut i hi va participar com a ponent 

principal el Dr. Ramon Brugada, cardiòleg a l’Hospital Josep Trueta, catedràtic de la 

Universitat de Girona i director del Centre de Genètica Cardiovascular IDIBGI. També hi 

van intervenir Maria Rosa Agustí, presidenta d’AGE, Sílvia Llach, vicerectora de la UdG i 

Maria Rosa Terradellas, directora de la Càtedra de RSU, com a conductora del diàleg. A 

més a més, els espectadors van poder interactuar durant tot el diàleg a través del xat 

de les plataformes digitals fent comentaris i preguntes que serien respostes al final de 

la sessió. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11657 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11657
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DIALOGUEM AMB DOLORS PUIGDEVALL SOBRE POBRESA 

 Dimecres, 13 de maig de 2020 

La Càtedra de RSU va organitzar, amb la col·laboració del periodista Francesc Buxeda, 

el diàleg Dialoguem amb Dolors Puigdevall sobre pobresa. Va ser un acte virtual que es 

podia seguir en directe a través de les plataformes YouTube, Facebook i del web de la 

Càtedra RSU, en motiu del confinament causat per la pandèmia de la Covid-19. 

Va ser un diàleg dedicat a conversar sobre pobresa i hi va participar com a ponent 

principal Dolors Puigdevall, mestra i directora de Càritas Diocesana Girona. També hi 

van intervenir Meli Barbero, presidenta de l’Associació Valentes i Acompanyades, 

Maria Solés, Directora de la Fundació Sant Vicenç de Paül i Maria Rosa Terradellas, 

directora de la Càtedra de RSU, com a conductora del diàleg. A més a més, els 

espectadors van poder interactuar durant tot el diàleg a través del xat de les 

plataformes digitals fent comentaris i preguntes que serien respostes al final de la 

sessió. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11729
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DIALOGUEM AMB JOSEP LAGARES SOBRE EMPRESA 

 Dimecres, 20 de maig de 2020 

La Càtedra de RSU va organitzar, amb la col·laboració del periodista Francesc Buxeda, 

el diàleg Dialoguem amb Josep Lagares sobre empresa. Va ser un acte virtual que es 

podia seguir en directe a través de les plataformes YouTube, Facebook i del web de la 

Càtedra RSU, en motiu del confinament causat per la pandèmia de la Covid-19. 

Va ser un diàleg dedicat a conversar sobre empresa i hi va participar com a ponent 

principal Josep Lagares, empresari, president/CEO de Metalquímia i president d’honor 

de la Fundació per la Creativació. També hi van intervenir Maite Esteve, directora de la 

Fundació Catalunya Cultura, Helena Benito, responsable d’empresa a la Càtedra de 

RSU i Maria Rosa Terradellas, directora de la Càtedra de RSU, com a conductora del 

diàleg. A més a més, els espectadors van poder interactuar durant tot el diàleg a través 

del xat de les plataformes digitals fent comentaris i preguntes que serien respostes al 

final de la sessió. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11834 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11834
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DIALOGUEM AMB FINA SURINA SOBRE VIOLÈNCIA 

 Dimecres, 27 de maig de 2020 

La Càtedra de RSU va organitzar, amb la col·laboració del periodista Francesc Buxeda, 

el diàleg Dialoguem amb Fina Surina sobre violència. Va ser un acte virtual que es 

podia seguir en directe a través de les plataformes YouTube, Facebook i del web de la 

Càtedra RSU, en motiu del confinament causat per la pandèmia de la Covid-19. 

Va ser un diàleg dedicat a conversar sobre empresa i hi va participar com a ponent 

principal Fina Surina, mestra i Coordinadora de l’Institut Català de les Dones a Girona. 

També hi van intervenir Carme Vinyoles, Secretària de la Fundació Valentes i 

Acompanyades, Francesc Francisco, professor, articulista i traductor i Maria Rosa 

Terradellas, directora de la Càtedra de RSU, com a conductora del diàleg. A més a més, 

els espectadors van poder interactuar durant tot el diàleg a través del xat de les 

plataformes digitals fent comentaris i preguntes que serien respostes al final de la 

sessió. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11940 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/11940
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DIALOGUEM AMB JOSEP ROCA SOBRE GASTRONOMIA 

 Dimecres, 3 de juny de 2020 

La Càtedra de RSU va organitzar, amb la col·laboració del periodista Francesc Buxeda, 

el diàleg Dialoguem amb Josep Roca sobre gastronomia. Va ser un acte virtual que es 

podia seguir en directe a través de les plataformes YouTube, Facebook i del web de la 

Càtedra RSU, en motiu del confinament causat per la pandèmia de la Covid-19. 

Va ser un diàleg dedicat a conversar sobre empresa i hi va participar com a ponent 

principal Josep Roca, Sommelier del restaurant El Celler de Can Roca. També hi van 

intervenir Martí Batllori, advocat i secretari general de Càritas Diocesana Girona, 

Dolors Vidal, directora de la Càtedra Gastronomia, Cultura i Turisme de la UdG i Maria 

Rosa Terradellas, directora de la Càtedra de RSU, com a conductora del diàleg. A més a 

més, els espectadors van poder interactuar durant tot el diàleg a través del xat de les 

plataformes digitals fent comentaris i preguntes que serien respostes al final de la 

sessió. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12016
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DIALOGUEM AMB PEPITA PERICH SOBRE DISCAPACITAT 

 Dimecres, 10 de juny de 2020 

La Càtedra de RSU va organitzar, amb la col·laboració del periodista Francesc Buxeda, 

el diàleg Dialoguem amb Pepita Perich sobre discapacitat. Va ser un acte virtual que es 

podia seguir en directe a través de les plataformes YouTube, Facebook i del web de la 

Càtedra RSU, en motiu del confinament causat per la pandèmia de la Covid-19. 

Va ser un diàleg dedicat a conversar sobre empresa i hi va participar com a ponent 

principal Pepita Perich, directora gerent de la Fundació Ramon Noguera. També hi van 

intervenir Josep M. Solé, advocat i director de la Fundació Support Girona, Pere 

Cornellà, president de la Fundació Support Girona i Maria Rosa Terradellas, directora 

de la Càtedra de RSU, com a conductora del diàleg. A més a més, els espectadors van 

poder interactuar durant tot el diàleg a través del xat de les plataformes digitals fent 

comentaris i preguntes que serien respostes al final de la sessió. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12128
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DIALOGUEM AMB ANTÓN COSTAS SOBRE ECONOMIA 

 Dimecres, 17 de juny de 2020 

La Càtedra de RSU va organitzar, amb la col·laboració del periodista Francesc Buxeda, 

el diàleg Dialoguem amb Antón Costas sobre economia. Va ser un acte virtual que es 

podia seguir en directe a través de les plataformes YouTube, Facebook i del web de la 

Càtedra RSU, en motiu del confinament causat per la pandèmia de la Covid-19. 

Va ser un diàleg dedicat a conversar sobre empresa i hi va participar com a ponent 

principal Antón Costas, catedràtic d’economia a la Universitat de Barcelona. També hi 

van intervenir Pere Cornellà, empresari, president de PIMEC Girona i vicepresident de 

PIMEC Catalunya; Francesc Planas, conseller delegat de Planas Prefabricats; Francesc 

Francisco-Busquets, professor, articulista i traductor, i Maria Rosa Terradellas, 

directora de la Càtedra de RSU, com a conductora del diàleg. A més a més, els 

espectadors van poder interactuar durant tot el diàleg a través del xat de les 

plataformes digitals fent comentaris i preguntes que serien respostes al final de la 

sessió. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12203 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12203
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DIALOGUEM AMB TELÉMACO TALAVERA I FEDERICO MAYOR ZARAGOZA SOBRE 

EDUCACIÓ 

 Divendres, 19 de juny de 2020 

La Càtedra de RSU va organitzar, amb la col·laboració del periodista Francesc Buxeda, 

el diàleg Dialoguem amb Telémaco Talavera i Federico Mayor Zaragoza sobre 

educació. Va ser un acte virtual que es podia seguir en directe a través de les 

plataformes YouTube, Facebook i del web de la Càtedra RSU, en motiu del 

confinament causat per la pandèmia de la Covid-19. 

Va ser un diàleg dedicat a conversar sobre empresa i hi van participar com a ponents 

principals Telémaco Talavera, impulsor i coordinador del Grupo Kairós i Federico 

Mayor Zaragoza, president de la Fundación para una Cultura de Paz. També hi van 

intervenir Anna M. Geli, catedràtica de Didàctica de les Ciències Experimentals de la 

UdG, Martí Casadesús, director de l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya, 

Helena Benito, responsable d’Empresa de la Càtedra RSU i Maria Rosa Terradellas, 

directora de la Càtedra de RSU, com a conductora del diàleg. A més a més, els 

espectadors van poder interactuar durant tot el diàleg a través del xat de les 

plataformes digitals fent comentaris i preguntes que serien respostes al final de la 

sessió. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12220 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/12220
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DIALOGUEM AMB IRENE RIGAU, MARTA ROS I MOISÈS ESTEBAN SOBRE JOSEP 

PALLACH 

 Dijous, 3 de desembre de 2020 

La Càtedra de RSU va organitzar, amb la col·laboració del periodista Francesc Buxeda, 

el diàleg Dialoguem sobre Josep Pallach, un exemple de compromís social. Va ser un 

acte virtual que es podia seguir en directe a través de les plataformes YouTube, 

Facebook i del web de la Càtedra RSU. 

Va ser un diàleg integrat en un conjunt d’iniciatives organitzades des de diferents 

unitats de la UdG, en motiu de la celebració de l’Any Pallach. Irene Rigau, exconsellera 

d’Ensenyament i de Benestar i Família, Marta Ros, professora adjunta de Josep Pallach 

i exinspectora d’Ensenyament, i Moisès Esteban, catedràtic de psicologia evolutiva i de 

l’educació de la UdG, van participar com a ponents principals. Maria Rosa Terradellas, 

la directora de la Càtedra de RSU, va participar com a moderadora de l’acte. A més a 

més, els espectadors van poder interactuar durant tot el diàleg a través del xat de la 

plataforma digital fent comentaris i preguntes que van ser respostes al final del diàleg. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/13916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/RSU/Detall-noticies/eventid/13916
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A.7. PARTICIPACIÓ EN XARXES, COMISSIONS I COMITÈS DE RS DE LA 

CÀTEDRA DE RSU 

 

La Càtedra de Responsabilitat Social Universitària participa en: 

 El Observatorio de la Responsabilidad Social de América Latina i Caribe 

(ORSALC) 

 El Comitè Acadèmic de Respon.cat i com a jurat dels seus premis 

 La Comissió de Responsabilitat Social de l’Associació Catalana d’Universitats 

Públiques (ACUP) 

 Jurat dels Premis Corresponsables per l’àmbit d’Àmerica Llatina i Espanya 

 La Xarxa Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 
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A.8. PROJECTES EUROPEUS EN ELS QUE PARTICIPA LA CÀTEDRA DE 

RSU 

 

PROJECTE EUROPEU ERASMUS+ EUSRexcel 

La Càtedra participa en el projecte europeu Erasmus+ EUSRexcel : TOWARDS A 

EUROPEAN UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY EXCELLENCE AWARD . El projecte, es 

va iniciar el 2018 i finalitzarà el 2021, és finançat pel programa ERASMUS + Strategic 

partnership – Higher Education (Project Number: 2018-1-BE01-KA203-038570).  

La seva finalitat és dissenyar una wiki, un glossari de temes relacionats amb la RSU y 

finalment crear un segell de Excel·lència de RSU per atorgar a les institucions europees 

d’educació superior socialment responsables.  

EUSRexcel, està constituït per un consorci de 4 universitats: Dublín City University 

(Irlanda), Sapienza Università di Roma (Itàlia), VAMK (Finlàndia), Universitat de Girona 

(Espanya) i 3 organitzacions de la societat civil implicades en la responsabilitat social de 

la universitat , CONEXX-Europe (Bèlgica), Innovate 4 Future (Romania) i el Centre de 

formació en Innovació (Espanya). 

L’agrupació es troba periòdicament per parlar del projecte europeu. A tall d’exemple, a 

continuació es mostren dues imatges d’una de les reunions telemàtiques que es van 

portar a terme al juliol: 
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PROJECTE EUROPEU ERASMUS+ KA203 SCOSORE  

La Càtedra, representada per helena Benito i M. Rosa Terradellas,  participa en el 

projecte europeu Erasmus+ KA203 SCOSORE: Strategic Corporate Social Responsibility- 

teh case of Europe.  El projecte, es va iniciar el setembre 2019 i finalitzarà l’agost del 

2022, és finançat pel programa ERASMUS + Strategic partnership – Higher Education 

(Project Number: 2019-1-EL01-KA203-062984). El projecte el lidera una universitat 

grega i hi participen 5 universitats europees.  

La seva finalitat és dissenyar els continguts, les metodologies, els materials i l’avaluació 

d’un curs de Responsabilitat Social en anglès de 6 crèdits per tal que el puguin cursar 

els estudiants de totes les universitats participants en el projecte i estendre’l a altres 

universitats europees.  
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B. BEQUES I AJUTS 
 

El 24 de setembre de 2020 la Càtedra de RSU va publicar al web Santander Becas la 

convocatòria de la Beca Santander de investigación y colaboración – UdG. 

La beca, dirigida a estudiants graduats i postgraduats matriculats a la Universitat de 

Girona, demanava la participació activa en la realització d’estudis, informes i memòries 

vinculades a la Càtedra. A més de la gestió de la pàgina web i de les xarxes socials. A la 

mateixa convocatòria s’informava que només s’oferia una beca que tindria una durada 

de deu mesos i mig, cobrant un import total de 6150 €. 

Les inscripcions es van obrir el 24 de setembre de 2020 i van finalitzar-se el 29 del 

mateix mes. 

Per mirar la publicació de la beca, cal clicar el següent enllaç: https://www.becas-

santander.com/es/program/beca-santander-de-investigacion-y-colaboracion-udg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.becas-santander.com/es/program/beca-santander-de-investigacion-y-colaboracion-udg
https://www.becas-santander.com/es/program/beca-santander-de-investigacion-y-colaboracion-udg


34 
 

C. RESSÒ EXTERN DE LA CÀTEDRA RSU 
 

 

NOTA DE PREMSA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 Dilluns, 27 de gener de 2020 

 

La Diputació de Girona va emetre una nota de premsa, 

en la que parla de l’apadrinament de l’escultura 50 anys 

del Diari d’Anna Frank. 

A la nota de premsa es detallava en què va consistir 

l’esdeveniment, quin objectiu té el projecte d’Apadrinem 

escultures, qui hi va participar, etc. 

 

 

 

75 anys de l’alliberament del camp d’extermini d’Auschwitz al programa Connecti.cat 

 Dilluns, 27 de gener de 2020 

 

Connecti.cat va dedicar un fragment del programa a l’acte que es va portar a terme el 

dilluns 27 a la tarda, on es va llegir un fragment del Diari d’Anna Frank. El fregment es 

pot mirar clicant l’enllaç següent, del minut 0:11:17 al 0:15:44. 

 

http://www.alacarta.cat/connecticat/tall/75-

anys-de-lalliberament-del-camp-dextermini-

auschwitz 

 

 

 

 

 

http://www.alacarta.cat/connecticat/tall/75-anys-de-lalliberament-del-camp-dextermini-auschwitz
http://www.alacarta.cat/connecticat/tall/75-anys-de-lalliberament-del-camp-dextermini-auschwitz
http://www.alacarta.cat/connecticat/tall/75-anys-de-lalliberament-del-camp-dextermini-auschwitz
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L’ESCULTURA D’ANNA FRANK, APADRINADA AL DIARI DE GIRONA 

 Dimecres, 29 de gener de 2020 

El Diari de Girona va publicar una notícia dedicada a l’acte que es va portar a terme el 

27 de gener als Jardins del Doctor Figueras a Girona. A l’article es detallava que va ser 

un esdeveniment organitzat pels Amics de la Unesco de Girona, el qual commemorava 

el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust amb l’apadrinament de 

l’escultura per part de la Càtedra de RSU. 

 

https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/01/

29/lescultura-danna-frank-

apadrinada/1026218.html 

 

 

 

 

NOTÍCIA D’EL PUNT AVUI SOBRE L’APADRINAMENT DE L’ESCULTURA 

 Divendres, 7 de febrer de 2020 

El diari El Punt Avui va dedicar una breu notícia a l’acte d’apadrinament de l’escultura 

50 anys del Diari d’Anna Frank.  

 

http://www.elpuntavui.cat/participacio/fotos/fot

o-municipi/girona/30863.html 

 

 

 

 

 

https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/01/29/lescultura-danna-frank-apadrinada/1026218.html
https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/01/29/lescultura-danna-frank-apadrinada/1026218.html
https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/01/29/lescultura-danna-frank-apadrinada/1026218.html
http://www.elpuntavui.cat/participacio/fotos/foto-municipi/girona/30863.html
http://www.elpuntavui.cat/participacio/fotos/foto-municipi/girona/30863.html
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OFEREIXEN UNA XERRADA SOBRE ELS <<EDIFICIS POSITIUS>> A GIRONA 

 Divendres, 14 de febrer de 2020 

El Diari de Girona va escriure una notícia sobre la presentació que va organitzar les 

Càtedres de RSU i de Promoció de la Salut, sobre la iniciativa “Edificis Positius”. 

 

 

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/02/14/

ofereixen-xerrada-sobre-edificis-positius/1029195.html 

 

 

 

 

EDIFICIS POSITIUS ENTREVISTA DE TV GIRONA A MERCÈ CASALS I JOSEP M. 

CANYELLES SOBRE 

 Divendres, 14 de febrer de 2020 

L’endemà de la presentació dels “Edificis Positius” TV Girona va entrevistar a Mercè 

Casals i Josep M. Canyelles. Es pot recuperar el programa clicant el següent enllaç: 

 

http://tvgirona.alacarta.cat/lentrevista/capitol/l

entrevista---merce-casals-i-josep-m-canyelles---

14022020 

 

 

 

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/02/14/ofereixen-xerrada-sobre-edificis-positius/1029195.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/02/14/ofereixen-xerrada-sobre-edificis-positius/1029195.html
http://tvgirona.alacarta.cat/lentrevista/capitol/lentrevista---merce-casals-i-josep-m-canyelles---14022020
http://tvgirona.alacarta.cat/lentrevista/capitol/lentrevista---merce-casals-i-josep-m-canyelles---14022020
http://tvgirona.alacarta.cat/lentrevista/capitol/lentrevista---merce-casals-i-josep-m-canyelles---14022020
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“VIURE COM A VEÏNS POSITIVAMENT MILLORA LA CONVIVÈNCIA” 

 Dimarts, 25 de febrer de 2020 

El Punt Avui va publicar a la contraportada del 25 de novembre l’entrevista del 

periodista Pau Lanao a Josep Maria Canyelles sobre què és “Edificis Positius”, com 

viure positivament en una comunitat de veïns, com es pot implementar la seva 

iniciativa en una ciutat, a les empreses, com aconseguir esdevenir un TSR (Territori 

Socialment Responsable), etc. 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-

societat/1744275-viure-com-a-veins-positivament-

millora-la-convivencia.html 

 

 

 

L’EMERGÈNCIA DEL CLIMA DE NARCÍS GENÍS A EL PUNT AVUI 

 Dijous, 12 de març de 2020 

El periodista Narcís Genís va publicar un article reflexionant sobre el canvi climàtic, les 

diferents repercussions que es generen d’accions quotidianes de la societat, etc. 

Aquesta reflexió la relacionava amb la darrera tertúlia social-sopar, la novena, 

dedicada a la ciutadania i al canvi climàtic, esmenant frases i exemples de bones 

pràctiques que Josep Calbó va anomenar durant la tertúlia. 

 

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-

articles/1755962-l-emergencia-del-clima.html 

 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1744275-viure-com-a-veins-positivament-millora-la-convivencia.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1744275-viure-com-a-veins-positivament-millora-la-convivencia.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1744275-viure-com-a-veins-positivament-millora-la-convivencia.html
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1755962-l-emergencia-del-clima.html
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1755962-l-emergencia-del-clima.html
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<<EDIFICIS POSITIUS>> PER A UNA CONVIVÈNCIA MÉS SOSTENIBLE 

 Dilluns, 16 de març de 2020 

La periodista Laura Fanals va fer un reportatge al Diari de Girona dedicat als Edificis 

Positius. Va contactar amb Josep Maria Canyelles, impulsor principal de la iniciativa, i 

en va extreure informació molt interessant sobre el projecte, a més d’esmentar la 

presentació que van portar a terme a Girona, convidats per la Càtedra de 

Responsabilitat Social Universitària i la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG. 

 

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/03/

16/edificis-positius-convivencia-mes-

sostenible/1034548.html 

 

 

 

LA UNIVERSITAT DE GIRONA PARLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL EN TEMPS DE CRISI 

AL DIARI DE GIRONA 

 Dimarts, 4 de maig de 2020 

El Diari de Girona va publicar una notícia 

informant dels Dialoguem sobre Responsabilitat 

Social en temps de crisi que van començar 

virtualment dos dies després de la publicació. En 

aquesta notícia es detallaven els ponents 

principals de cada diàleg i els dies que es podien 

veure en streaming. 

 

 

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/03/16/edificis-positius-convivencia-mes-sostenible/1034548.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/03/16/edificis-positius-convivencia-mes-sostenible/1034548.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/03/16/edificis-positius-convivencia-mes-sostenible/1034548.html


39 
 

 

RAMON BRUGADA EN ESTAT PUR 

 Divendres, 7 de maig de 2020 

Ramon Estéban va publicar un resum de la primera xerrada del cicle 

Dialoguem sobre Responsabilitat Social en temps de crisi, dedicada a 

la salut, amb Ramon Brugada. Va finalitzar el text esmentant les 

properes xerrades que hi haurien, informant els ponents principals, el 

tema que parlarien i el dia que s’emetia. 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1785629-

ramon-brugada-en-estat-pur.html 

 

 

ENTREVISTA SOBRE EL CICLE DE DIÀLEGS DESENVOLUPADA PEL PROGRAMA TÉ DE 

TOT DE LA TELEVISIÓ DE GIRONA 

 Dijous, 13 de maig de 2020 

Georgina Arnau, presentadora del programa Té de tot de Girona TV, va entrevistar 

Francesc Buixeda, realitzador gràfic i conductor dels diàlegs, amb relació al cicle 

Dialoguem sobre Responsabilitat Social en temps de crisi. Buixeda va explicar, entre 

altres, que va ser una iniciativa de la Càtedra de RSU amb la finalitat de parlar sobre 

responsabilitat social relacionada amb temes concrets, enmig d’una pandèmia. 

L’entrevista es pot mirar entre el minut 0:19:12 i fins al final del programa, 0:29:48, 

clicant el següent enllaç: 

http://tvgirona.alacarta.cat/te-de-

tot/capitol/te-de-tot-del-13052020---part-1 

 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1785629-ramon-brugada-en-estat-pur.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1785629-ramon-brugada-en-estat-pur.html
http://tvgirona.alacarta.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-13052020---part-1
http://tvgirona.alacarta.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-13052020---part-1
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LA GENT QUE NO SE’N SURT 

 Divendres, 14 de maig de 2020 

Ramon Estéban va publicar un resum de la segona xerrada del cicle 

Dialoguem sobre Responsabilitat Social en temps de crisi, dedicada a 

la pobresa, amb Dolors Puigdevall. Va finalitzar el text esmentant les 

ponents que van participar al diàleg. 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1789710-la-

gent-que-no-se-n-surt.html 

 

 

CAPITALISME SOCIAL PER PODER SORTIR DE LA CRISI POSTERIOR A LA COVID-19 

 Divendres, 21 de maig de 2020 

Ramon Estéban va publicar un resum de la tercera xerrada del cicle Dialoguem sobre 

Responsabilitat Social en temps de crisi, dedicada a l’empresa, amb Josep Lagares. Va 

finalitzar el text esmentant les ponents que van participar al diàleg. 

 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1793393-

capitalisme-social-per-poder-sortir-de-la-crisi-posterior-a-la-covid-

19.html 

 

 

 

 

 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1789710-la-gent-que-no-se-n-surt.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1789710-la-gent-que-no-se-n-surt.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1793393-capitalisme-social-per-poder-sortir-de-la-crisi-posterior-a-la-covid-19.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1793393-capitalisme-social-per-poder-sortir-de-la-crisi-posterior-a-la-covid-19.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1793393-capitalisme-social-per-poder-sortir-de-la-crisi-posterior-a-la-covid-19.html
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LA CRISI EXIGEIX EL DIÀLEG I UN EXERCICI DE RESPONSABILITAT SOCIAL 

 Dijous, 27 de maig de 2020 

El dijous 27 de maig la Revista de la Universitat de Girona, 

Udgent, va publicar un article en el que es presentava el 

cicle Dialoguem sobre Responsabilitat Social en temps de 

crisi. En el mateix article va informar els diàlegs que ja 

s’havien desenvolupat i va presentar els que faltaven per 

emetre. 

http://udgent.udg.edu/la-crisi-exigeix-el-dialeg-i-un-

exercici-de-responsabilitat-social/ 

 

 

L’ALTRA PANDÈMIA QUE TENIM A CASA 

 Divendres, 28 de maig de 2020 

Ramon Estéban va publicar un resum de la quarta xerrada 

del cicle Dialoguem sobre Responsabilitat Social en temps 

de crisi, dedicada a la violència, amb Fina Surina. Va 

finalitzar el text esmentant les ponents que van participar 

al diàleg. 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1796960-l-

altra-pandemia-que-tenim-a-casa.html 

 

 

 

 

http://udgent.udg.edu/la-crisi-exigeix-el-dialeg-i-un-exercici-de-responsabilitat-social/
http://udgent.udg.edu/la-crisi-exigeix-el-dialeg-i-un-exercici-de-responsabilitat-social/
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1796960-l-altra-pandemia-que-tenim-a-casa.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1796960-l-altra-pandemia-que-tenim-a-casa.html


42 
 

AGAFEM EL GUANT 

 Dilluns, 7 de juny de 2020 

Carme Vinyoles va fer ressò de la quarta xerrada del 

cicle Dialoguem amb Fina Surina. A la notícia es pot 

llegir un resum del diàleg acompanyat de l’opinió de la 

periodista, amb relació al tema tractat al quart diàleg: 

la violència. 

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1801263-agafem-el-guant.html 

 

 

 

LA RSC REAL ENTRA EN LA MADURESA 

 Diumenge, 14 de juny de 2020 

M. Sardà va dedicar una pàgina a parlar sobre la resposta 

del teixit empresarial vers les necessitats socials de la 

crisi sanitària. En parla citant frases de Josep Lagares i de 

Maria Rosa Terradellas durant el tercer diàleg del cicle 

Dialoguem sobre Responsabilitat Social en temps de crisi. 

https://www.leconomic.cat/article/1799654-la-rsc-real-

entra-en-la-maduresa.html 

 

 

 

 

 

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1801263-agafem-el-guant.html
https://www.leconomic.cat/article/1799654-la-rsc-real-entra-en-la-maduresa.html
https://www.leconomic.cat/article/1799654-la-rsc-real-entra-en-la-maduresa.html
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CAPITALISME? QUIN CAPITALISME? 

 Dissabte, 26 de juny de 2020 

Francesc Francisco-Busquets va publicar un article 

d’opinió esmentant el cicle Dialoguem sobre 

Responsabilitat Social en temps de crisi, iniciativa 

de la Càtedra de RSU. L’article seguia parlant 

sobre el capitalisme actual, posant el focus al 

diàleg dedicat a l’economia, amb Antón Costas. 

https://www.diaridegirona.cat/opinio/2020/06/26/capitalisme-quin-

capitalisme/1049534.html 

 

 

 

LA FUNDACIÓ PALLACH CREA UN NOU PREMI DIRIGIT A <<EMPRESES PER 

L’EDUCACIÓ I EL COMPROMÍS SOCIAL>> AL DIARI DE GIRONA 

 Dimarts, 1 de desembre del 2020 

El Diari de Girona va dedicar un article als premis creats per la 

Fundació Pallach. A més a més, va informar que la Càtedra de 

RSU organitzava un diàleg en línia per parlar de Josep Pallach, 

aprofitant que l’any 2020 va ser l’Any Pallach. 

https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/12/01/fundacio-

pallach-crea-nou-premi/1076484.html 

 

 

 

 

https://www.diaridegirona.cat/opinio/2020/06/26/capitalisme-quin-capitalisme/1049534.html
https://www.diaridegirona.cat/opinio/2020/06/26/capitalisme-quin-capitalisme/1049534.html
https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/12/01/fundacio-pallach-crea-nou-premi/1076484.html
https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/12/01/fundacio-pallach-crea-nou-premi/1076484.html
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D. PUBLICACIONS I VÍDEOS 
Cartell amb mesures a tenir en compte per evitar el contagi de la COVID-19, creat per la 

Càtedra de RSU i Edificis Positius 

El 20 de març la Càtedra de RSU, juntament amb 

Edificis Positius, van crear un cartell on es recullen 

totes les mesures que cal seguir per evitar el contagi 

del virus als edificis. 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-

noticies/eventid/11287 

 

 

 

 

López Martínez, Gabriel; Terradellas Piferrer, M. Rosa; Meseguer Sánchez, J. Víctor. 

(Des)igualdad de genero y fútbol. ¿Qué fue del Comité de RSC de la RFEF en el caso de la 

Supercopa en Arabia Saudí de 2020?. Ciencia, Técnica y Mainstreaming Social, n. 5, p. 38-54, 

oct. 2020. 

Gabriel López, Maria Rosa Terradellas i Víctor Meseguer parlen sobre la (des)igualtat de gènere 

existent en el món del fútbol a través d’un article publicat a Citecma (Ciencia, Técnica y 

Mainstreaming Social) de la Universitat Politècnica de València (UPV). 

L’article, publicat a l’octubre, analitza les accions enfocades a la igualtat de gènere que va 

portar a terme el Comitè de RSC de la RFEF (Responsabilidad Social Corporativa de la Real 

Federación Española de Fútbol), mitjançant entrevistes a membres externs que van formar 

part del Comitè i el plantejament de la celebració de la súper copa d’Espanya a l’Aràbia Saudí 

com a cas paradigmàtic. 

https://polipapers.upv.es/index.php/citecma/article/view/14417/13068 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/11287
https://www.udg.edu/ca/catedres/rsu/detall-noticies/eventid/11287
https://polipapers.upv.es/index.php/citecma/article/view/14417/13068

