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A. RELACIÓ D’ACTIVITATS 

 

A.1. PARTICIPACIÓ DE LA CÀTEDRA EN JORNADES, CONGRESSOS, CURSOS I ACTES 

 

 Divendres 5 de març:   

RECORREGUT LITERARI - DONES AL CARRER 

El divendres 5 de març, Maria Rosa Terradellas va participar al recorregut literari 

Dones al carrer, acte organitzat per Dones Republicanes i Amics de la Unesco de 

Girona. 

L'activitat comptava amb deu espais en els que es van recordar a través de poemes i 

lectures, a dones extraordinàries com les següents: Carme Auguet, Ermessenda, Anne 

Frank, Margarita Colom, Mercè Huerta, Maria Dolors Lafitte, Mercè Rodoreda, Natàlia 

Molero, Montserrat Hosta i Antònia Abdroher. 

Ermessenda va ser recordada per Carme Panella Soler, de l'associació amics del 

Monestir de Sant Daniel. Carme Auguet va ser recordada per Laura Serrats Gironella, 

directora de l'escola Carme Auguet de Pont Major. Anne Frank va ser recordada per 

Maria Rosa Terradellas davant l'escultura apadrinada per la mateixa Càtedra. Maria 

Dolors Lafitte, recordada per Mariona Ventura dels Amics de la Unesco. Margarita 

Colom, per Lluís Lucero. Mercè Huerta, recordada per Lidia Masllorens. Mercè 

Rodoreda, per Dolors Reig, presidenta d'Amics de la UNESCO a Girona. Josep Calatayud 

va recordar a Natalia Molero. Assumpció Hosta va recordar a través de vivències 

familiars a Montserrat Hosta. També han participat Antònia Adroher i Puri Molina. 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19304
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 Dijous 2 juny: 

LA CÀTEDRA DE RSS JUNTAMENT AMB LA CÀTEDRA EMPRESA FAMILIAR PARTICIPEN 

ALS DIÀLEGS PEL RELLEU GENERACIONAL A L’EMPRESA 

El dijous 2 de juny es va portar a terme l'acte Diàlegs del relleu generacional a 

l'empresa a la seu de la Generalitat de Santa Caterina (Girona). 

Es van desenvolupar sis diàlegs que es van dur a terme entre la benvinguda a l'acte i la 

cloenda. Finalment, els diàlegs es van posar punt final per donar pas a la degustació 

d'un càtering per tal de poder conversar sobre el que s'havia escoltat a les diferents 

sessions. 

Tal com es pot veure al programa, l'acte va començar a les 12 h amb la Sra. Marta 

Molist, responsable d'ocupació de la Creu Roja de Girona, i el Sr. Josep Navio, 

president de la Creu Roja de Ripoll, donant la benvinguda als assistents. Tot seguit, la 

Sra. Pilar Marquès, directora de la Càtedra d'Empresa Familiar de la UdG i el Sr. Josep 

Navio, com a membre de la junta de la FOEG en representació de l'Associació de la 

Fusta, van parlar sobre el Relleu Generacional. Després, la Sra. Maria Rosa 

Terradellas, directora de la nostra Càtedra, va parlar sobre un model laboral en 

transformació. Els diàlegs es van portar a terme amb el Gremi de Carnissers, la Unió 

d'Empresaris de la Construcció de Girona, Arpuba, Vichy Catalán i Monbake. 

Més tard, a les 13 h, el Sr. Ivan Lara, provinent de la Innovació Digital i Audiovisual per 

a Projectes Sociolaborals i Fundador de Zoom Comunitario, va tractar els nous models 

de captació de talent i visions sobre el mercat de treball i es va dialogar amb les noves 

generacions. A continuació, el Sr. Raimond Franch, des de Comastech, i la Sra. 

Georgina Comas, des de TM Comas, va parlar de la bona pràctica en el sector de la 

metal·lúrgia. 

Finalment, a les 13.45 h la Sra. Verònica Fernández, referent d'empreses i RSC de la 

Creu Roja a Girona, va concloure l'acte i donarà pas al càtering. 
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 Enllaç:  

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20343 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20435 

 

 Mes de juny 

HELENA BENITO, MARTI CASADESUS, M. ROSA TERRADELLAS, FORMEN PART DEL 

COMITÈ AVALUADOR DE LA TERCERCA CONVOCATÒRIA PER OPTAR AL SEGELL 

IMPULSA CULTURA. 

Aquest premi l’atorga la Fundació Catalunya Cultura. Els protocols d’avaluació així com 

la selecció d’experts externs que hi participen la porta a terme la Càtedra de 

Responsabilitat Social i Sostenibilitat. Els premis es convoquen dues vegades l’any, una 

convocatòria al junt i l’altra al novembre.  

                                                               

https://www.fundaciocatalunyacultura.cat/segell/ 

 

 Divendres 14 de juliol  

LA DIRECTORA DE LA CÀTEDRA DE RSS, VA PARTICIPAR EN LA GALA DEL FÒRUM 

CARLEMANY, COM A MEMBRE DEL GRUP ESG.  

La Gala es va celebrar a Ca l’Enric, a la Vall de Vianya, i hi van participar tots els 

membres del grups del Fòrum Carlemany.  

En la mateixa es van lliurar els premis Soci d’Honor a la Sra. Anna N Schlegel, la qual va 

ser distingida per la seva trajectòria professional, la contribució a l’enginyeria global i 

visualitzar la dona en l’àmbit de la tecnologia. Actualment és vicepresidenta de 

producte, mercat internacional i globalització de Procore Technologies. També es va 

lliurar el premi Falcó Carlemany a l’Associació de Dones del Món Rural. Grup de dones 

rurals de Catalunya, principalment ramaderes i pageses, que vetlla per a donar 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20343
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20435
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visibilitat a la seva feina, defensar els seus interessos i necessitats, crear sinèrgies i 

millorar la igualtat d’oportunitats del sector. 

En aquesta Gala els membres de tots els grups van tenir l’oportunitat de compartir 

experiències.  

        

 

 Dijous 15 de setembre: 

MARIA ROSA TERRADELLAS, PARTICIPA EN LA SESSIÓ DEL GRUP ESG DEL FÒRUM 

CARLEMAY 

Maria Rosa Terradellas el dijous 15 de setembre van participar en la sessió del grup 

ESG del #fòrumcarlemany per debatre diferents "Estratègies de sostenibilitat". 

Mar Güell, consultora de Russell Bedford, va presentar l'acte i va donar peu al 

Benchmarking que, tal com diu el mateix Fòrum, "el Benchmarking és una tècnica de 

gestió i eficiència que treballa a partir de l’anàlisi de referents empresarials, amb 

l’objectiu d’identificar oportunitats i dissenyar estratègies de millora per a les nostres 

empreses i models de negoci." 

L'objectiu d'utilitzar-lo en aquesta sessió va ser compartir exemples pràctics que 

donessin peu a preguntes, compartir experiències, etc. amb la finalitat de parlar de la 

sostenibilitat i les seves oportunitats, els tipus d’estratègies empresarials de 

sostenibilitat que es poden treballar segons el perfil d'empresa de menys a més 

madura en sostenibilitat, etc. 

En resum, va ser un acte potent on van sorgir bones idees i va permetre crear un espai 

per parlar entorn la sostenibilitat, un tema que afecta a tothom. 

https://www.facebook.com/hashtag/f%C3%B2rumcarlemany?__eep__=6&__cft__=AZU60jUvjneVHLlvvgRnHJASxXFO_HAFoz_eDo14ycyPMTuLBj_ol9BsvGmoK8AmDB0Tn9mzkEdyv45kf-qIpHm4isrB8Wn79qnN1A2ZI80VTgF4n7sekjCPN_aiO8Mdd7fl6lSNrnkM39Y8oMkToVSVa4cJ_qJCin1aH81xdrL9LuMa1WW7xElpITc_qkk6QRAEHmdYeaYKE2CrVz8Em9Xr&__tn__=*NK-R
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Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22204 

 Dijous 6 octubre: 

PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DEL SHEFCE PROJECT 

La directora de la Càtedra va participar en les activitats de disseminació del SHEFCE 

Project de compromís comunitari en la qual la Universitat de Girona hi forma part.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22561 

 Mes de novembre  

HELENA BENITO, MARTI CASADESUS, M. ROSA TERRADELLAS, FORMEN PART DEL 

COMITÈ AVALUADOR DE LA QUARTA CONVOCATÒRIA PER OPTAR AL SEGELL 

IMPULSA CULTURA. 

 

Aquest premi l’atorga la Fundació Catalunya Cultura. Els protocols d’avaluació així com 

la selecció d’experts externs que hi participen la porta a terme la Càtedra de 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22204
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22561
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Responsabilitat Social i Sostenibilitat. Els premis es convoquen dues vegades l’any, una 

convocatòria al junt i l’altra al novembre.  

                                                               

https://www.fundaciocatalunyacultura.cat/segell/ 

 Divendres 11 de novembre: 

HELENA BENITO, ANNA M. GELI i M. ROSA TERRADELLAS, PARTICIPEN EN LA 4a 

EDICIÓ de la JORNADA SUPERTRANSVERSAL ORGANITZADA PEL FÒRUM CARLEMANY 

A CAN TRONA A LA VALL D’EN BAS 

A la Supertransversal, hi assisteixen els principals directius i directives de  les més de 

100 empreses associades. Enguany hi han participat 130 persones.  

La jornada d’aquest 2022 tenia l’objectiu d’analitzar i atacar les problemàtiques i 

necessitats que presenta el context social i econòmic present i futur, i alhora aportar 

eines per afrontar aquest futur, convertint-nos en empreses conscients.  

Varen parlar d’aquests temes el catedràtic d’economia i professor d’ESADE Francesc 

Xavier Mena;  Pablo Sánchez, director general de BLab Espanya (empresa certificadora 

BCorp) i  Pau Vila, director general a LC Paper.  

Per tancar la jornada, les responsables de la càtedra van participar cadascuna en un 

dels 5 tallers que es van organitzar  segons les àrees d’impacte: Medi Ambient, 

Persones, Comunitat, Governança i Clients;  on van analitzar i compartir les pràctiques 

que actualment executa cadascú de cada àrea tractada i van debatre les possibles 

solucions per al futur de les seves empreses. 
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 Dimarts 15 de novembre de 2022 

PARTICIPACIÓ D’HELENA BENITO I M. ROSA TERRADELLAS COM A JURATS I EN EL 

LLIURAMENT DELS XIII PREMIS CORRESPONSABLES D’IBEROAMERICA 

Helena Benito, responsable de l'àmbit de Responsabilitat Corporativa de la Càtedra, i 

Maria Rosa Terradellas, directora de la Càtedra, han participat com a jurats i en el 

lliurament dels XIII premis Corresponsables d'Iberoamerica a l'aula Magna del IESE a 

Barcelona. 

Ha sigut una gala on hi han participat més de 200 assistents presencials. També 

s'ha retransmès  en línia, on s'han connectat més de 43000 espectadors. Diferents 

premis van ser lliurats per Helena Benito i M. Rosa Terradellas, com a membres de la 

Càtedra de RSS.  

S'han premiat les millors pràctiques de Responsabilitat Social, Sostenibilitat i ODS; a 

més de les millors accions de comunicació corresponsable. En total, 

24 organitzacions de diferents grups d'interès han sigut guardonats. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24245  

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24245
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 Divendres 2 de desembre:  

FESTA DEL VOLUNTARIAT 

El divendres 2 de desembre, Maria Rosa Terradellas, directora de la Càtedra, va fer la 

conferència “Reflexions sobre el Voluntariat” en la festa del Voluntariat de Girona, 

organitzada per Voluntaris.cat i celebrada a L’Espai Caixa de Girona.  

 

 

 

 

Podeu consultar la notícia en el següent enllaç:  

https://www.diaridegirona.cat/girona/2022/12/04/festa-voluntariat-girona-

79531178.html 

  

https://www.diaridegirona.cat/girona/2022/12/04/festa-voluntariat-girona-79531178.html
https://www.diaridegirona.cat/girona/2022/12/04/festa-voluntariat-girona-79531178.html
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A.2. PARTICIPACIÓ DE LA CÀTEDRA EN CONGRESSOS, FÒRUMS I ACTES A NIVELL 

INTERNACIONAL  

 

 Del 7 a l’ 11 de febrer 

PARTICIPACIÓ EN EL XIII CONGRÉS INTERNACIONAL D’EDUCACIÓ SUPERIOR 

UNIVERSIDAD 2022 

Del 7 a l’ 11 de febrer de 2022, la directora de la Càtedra va participar en el Congrés 

Universidad 2022 a la ciutat de l’Havana.  M. Rosa Terradellas, Helena Benito, Martí 

Casadesús i Anna M. Geli, van presentar una comunicació en el “XI Taller Internacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación en la Educación”, titulada “Evaluar la 

Responsabilidad Social de las Universidades para acreditar la calidad de su 

compromiso Social”. 

Atenent el moment de realització del Congrés es va demanar a tots els assistents que a 

part d’enviar la comunicació per escrit, per ser presentada a nivell oral, que  també 

imprimissin un pòster i un vídeo per tal que s’hi pogués accedir a nivell on line.  

La publicació escrita y el pòster el podeu trobar en el següent enllaç:   

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/publicacions 

 

              

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/publicacions
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 Dimarts 15 de març: 

MARIA ROSA  TERRADELLAS PARTICIPA EN LA PRESENTACIÓ DEL MANIFEST DE 

KAIROS 

 El 15 de març Maria Rosa Terradellas va participar en la presentació del manifest 

“Educación Superior para un futuro mejor donde nadie se quede atrás” organitzat per 

Kairós. 

Es va desenvolupar virtualment a través del canal "Otras voces en Educación". Es van 

tractar diferents principis com el paper dels estats, l'autonomia universitària i el paper 

dels organismes, l'educació i el desenvolupament de capacitats humanes, la 

investigació científica, la gestió de qualitat del sistema d'educació superior, etc. 

 

                                                       

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19434 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19434
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 Dilluns 4 d’abril:  

PARTICIPACIÓ DE LA DIRECTORA DE LA CÀTEDRA AL FÒRUM “EDUCACIÓN SUPERIOR 

PARA UN FUTURO MEJOR DONDE NADIE SE QUEDE ATRÁS” DE KAIRÓS, ADREÇAT A 

LES XARXES D’EDUCACIÓ SUPERIOR.  

 

El 4 d'abril, es va portar a terme telemàticament el fòrum:  Educación superior para un 

futuro mejor donde nadie se quede atrás, centrat en les xarxes educatives i organitzat 

per Kairós. A l'acte es va debatre i replantejar l'Educació Superior a través de Xarxes 

especialitzades. L'acte va ser obert per Telémaco Talavera, presentat per Ana Lúcia 

Gazzola i moderat per Maria Rosa Terradellas. 

Si el voleu recuperar, cliqueu el següent enllaç: https://youtu.be/k2uZdYOEMrQ 

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19753 

 

 Dimecres 6 abril:  

MARIA ROSA TERRADELLAS PARTICIPA EN UN FÒRUM DE KAIRÓS, ADREÇAT ALS 

GREMIS D’EDUCACIÓ SUPERIOR.  

 

El 6 d’abril a les 20h Maria Rosa Terradellas va participar al fòrum:  Educación superior 

para un futuro mejor donde nadie se quede atrás, i  organitzat per Kairós. 

Telémaco Talavera va fer la introducció del Webinar. Tot seguit, va ser presentat per 

Ana Lúcia  Gazzola a través d'un manifest i Maria Rosa Terradellas el va moderar. 

https://youtu.be/k2uZdYOEMrQ
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19753
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Es pot veure en el següent enllaç: https://youtu.be/k2uZdYOEMrQ 

Enllaç notícia: 

 https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19754 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19753 

 

 Divendres 10 de juny:  

MARIA ROSA TERRADELLAS PARLA SOBRE EL VOLUNTARIAT A LA JORNADA DE LA 

UNIVERSITAT NACIONAL DE COLÒMBIA 

Divendres 10 de maig, la directora de la Càtedra va participar telemàticament a la 

jornada organitzada per la Universidad Nacional de Colombia. L'acte es va organitzar 

des de Medellín i la directora va parlar sobre com la Càtedra entén el voluntariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20530 

 

https://youtu.be/k2uZdYOEMrQ
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19754
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19753
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20530
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 Del 28 al 31 d’agost: 

LA DIRECTORA DE LA CÀTEDRA PARTICIPA EN EL VIII FÒRUM DE RESPONSABILITAT 

SOCIAL TERRITORIAL A BARRANQUILLA (COLÒMBIA) 

 

Els dies 28, 29, 30 i 31 d'agost es va portar a terme el VIII Foro Regional de 

Responsabilidad Social Territorial organitzat per ORSALC i la Universidad Simón Bolívar. 

En aquest congrés s'hi van representar 280 institucions de 14 països diferents i es va 

desenvolupar a Barranquilla (Colòmbia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22109 

 

 Dijous 8 de setembre: 

LA DIRECTORA DE LA CÀTEDRA PARTICIPA A USIACURÍ, COLÒMBIA, VISITANT 

PROJECTES DE SOSTENIBILITAR EN EL MARC DEL VIII FORO DE RST 

 

Maria Rosa Terradellas, directora de la Càtedra, va visitar diferents projectes de 

sostenibilitat que es desenvolupen a la comunitat d'Usiacurí, Colòmbia, dins del VIII 

Foro de Responsabilitat Social Territorial. 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22109
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Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22107  

 

 8 i 9 de setembre:  

ÀNGELS XABIADIA, HELENA BENITO I M.ROSA TERRADELLAS PARTICIPEN EN EL XV 

CONGRESO INTERNACIONAL ANÁHUAC 

 Angels Xabadia Palmada, Helena Benito Mundet i Maria Rosa Terradellas Piferrer van 

presentar la comunicació Cocreando Internacionalmente por la Formación 

Universitaria en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE) al XV 

Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social (Mèxic). 

Aquest congrés es va dur a terme els dies 8 i 9 de setembre de forma telemàtica, per 

parlar sobre compromisos i propostes per lluitar contra el canvi climàtic. 

 

                                   

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22108 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22107
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22108
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 Dissabte 8 d’octubre: 

PARTICIPACIÓ EN LA PRESENTACIÓ DE LA REVISTA RESPONSABILIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD DE LA RED RIUSA (Perú)  

 

La directora de la Càtedra va participar com a comentarista, conjuntament amb altres 

membres de l’ORSALC, a la presentació de la revista peruana Responsabilidad y 

Sostenibilidad de la Red Riusa.  

L’acte va estar un sentit homenatge al company de l’ORSALC, Manuel Yampufé. 

 

 

Enllaç:   https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22559 

 

 Diumenge 29 d’octubre: 

CONFERÈNCIA- DEBAT SOBRE EXTENSIÓ I COMPROMÍS SOCIAL UNIVERSITARI  

Maria Rosa Terradellas, conjuntament amb els experts i professionals Juan Carrillo, 

Antonio Roveda i Omelio Borroto van fer una conferència, a Kairos Educacion TV. Van 

parlar del paper de l’extensió i el compromís social universitari on es van comentar 

temes com la importància que la universitat formi part de la societat, les noves 

tecnologies i l’accés a internet, els ODS...  

                                   

Enllaç:   https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24070 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22559
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24070
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 Dissabte 19 de novembre:  

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

El 19 de novembre, Maria Rosa Terradellas, conjuntament amb els experts i 

professionals Roberto Villers i Rutília Calderón, van presentar el llibre "El futuro de la 

Educación Superior", a Kairós Educación TV.  Un llibre escrit de forma conjunta per la 

“Asociación nacional y universidad e insituciones de educación superior” de Mèxic i 

Jaime Valls. Un dels objectius d'aquest llibre és aconseguir  la unitat dintre la diversitat.  

Es van parlar temes com ara l'autonomia universitària, els ODS, el desenvolupament de 

l'educació superior... 

El llibre està disponible electrònicament de manera gratuïta i també en físic. 

A continuació us deixem l'enllaç de la conferència:  

https://www.youtube.com/watch?v=m3hKh8U9ro4 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24345  

 

 Dimarts 20 de desembre: 

FELICITACIÓ DE LES FESTES PER PART DE KAIRÓS EN SIS IDIOMES 

Kairós va felicitar les festes en 6 idiomes: portuguès, francès, anglès, català, guaraní i 

castellà. La presentació en català és a càrrec de la directora de la Càtedra de 

Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la UdG. 

https://www.youtube.com/watch?v=74vupKQ1MJo&t=3s 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24627 

  

https://www.youtube.com/watch?v=m3hKh8U9ro4
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24345
https://www.youtube.com/watch?v=74vupKQ1MJo&t=3s
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24627
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A.3. ORGANITZACIÓ DE JORNADES I ACTES PER PART DE LA CÀTEDRA DE RSS 

 

 Dijous 27 de gener:  

CELEBRACIÓ DE L’ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL EN MEMÒRIA 

DE LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST  

 

El 27 de gener es va celebrar l’acte de commemoració del Dia Internacional en 

memòria de les víctimes de l'Holocaust als Jardins del Dr. Figueras. 

Va ser un acte molt emotiu en el que persones de diferents àmbits com M. Rosa 

Terradellas, Anna M. Geli i Helena Benito, des de la Càtedra; Roser Balló, Montserrat 

Feixes, M. Dolors Reig i Mariona Ventura, des d'Amics de la UNESCO a Girona; van 

llegir diferents fragments del Diari d'Anne Frank. Hi van assistir una trentena de 

persones, entre elles Marta Sureda, regidora de Mobilitat i via pública, i Quim Ayats, 

vicealcalde de l'Ajuntament de Girona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/18745 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/18745
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 Dijous 12 de maig:  

10a TERTÚLIA SOCIAL 

Després de 2 anys sense poder fer Tertúlies Socials a causa de la pandèmia, el 12 de 

maig a les 19h, es va reprendre el cicle de tertúlies amb la desena tertúlia social Tres 

dones que han salvat la vida. En aquesta Tertúlia hi van assistir un centenar de 

persones, la qual cosa ens va fer canviar el lloc de celebració.  

Va ser un acte portat a terme al Centre Cultural de La Mercè, a Girona, on es va poder 

escoltar el testimoni de tres dones víctimes i refugiades de crims d'honor: Ebtesam 

Abdullah, Amal Hussein (nascudes al Iemen i educades a l’Aràbia Saudita)  i Ouloum 

Ramdan (Mauritània), acompanyades per Nasara Iahdih Said. 

Nasara va fer d'intèrpret de les tres noies i també va donar resposta a les preguntes 

que el públic els va formular al final de la xerrada. També es va comptar amb la 

participació de Maria Rosa Terradellas i Amèlia Barbero, presentadores de l'acte; 

Carme Martínez, conductora de la tertúlia i Natàlia Massé i Laura Llobet, van explicar el 

funcionament legal del procés d'acollida de dones refugiades. 

Va ser un acte impactant i punyent en el qual va assistir un centenar de persones i va 

concloure amb un pica-pica on es van poder compartir opinions, neguits i reflexions 

per part dels assistents. 

 

 

 

 

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20189 

 

 Dijous 19 de maig: 

IMPULSAT PER LA CÀTEDRA DE RSS, UN GRUP DE MEMBRES DE DIFERENTS 

UNIVERSITATS LLATINOAMERICANES VISITA LA UdG PER IMPULSAR LA 

COL.LABORACIÓ AMB AQUESTES UNIVERSITATS  

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20189
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La Càtedra, juntament amb l'escola de doctorat de la Universitat de Girona, el 

Vicerectorat de projectes estratègics i Internacionalització i l'equip de Kairós van 

organitzar una trobada a la Universitat de Girona per impulsar la col·laboració amb 

universitats llatinoamericanes. 

La trobada va ser molt fructífera, ja que es va parlar de la formació d'investigadors 

davant els reptes globals i es van acordar impulsar accions que persegueixen els 

objectius següents: Impulsar les tesis cotutoritzades en àrees i universitats que es 

defineixin; impulsar titulacions compartides en l'àmbit dels màsters i/o doctorats en 

àrees definides conjuntament; impulsar projectes conjunts d'investigació, etc. A més a 

més, es va aprofitar per ensenyar la Universitat i  visitar la Catedral de Girona . 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20281 

 

 Dijous 20 d’octubre: 

11a TERTÚLIA SOCIAL-SOPAR 

El 20 d’octubre es va celebrar l’11a tertúlia Social-sopar al Restaurant La Rosaleda, on 

vam tractar el tema de l’exclusió residencial a Girona. Hi van assistir una trentena de 

persones.  

Va ser un acte conjunt amb Càritas Diocesana de Girona i Caye Gómez ens va parlar de 

l’informe sobre l’impacte de les problemàtiques d’habitatge a les persones ateses per 

Càritas Diocesana de Girona.  

Va ser un acte impactant amb una gran preocupació davant les dades esfereïdores 

sobre l’exclusió residencial.  

La tertúlia, la qual hi van assistir una vintena de persones, es va iniciar amb una 

explicació de l’informe. Seguidament, es va sopar mentre es compartien moltes 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20281
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opinions i neguits. Després de sopar, es va fer una conclusió final on es van compartir 

conjuntament tots aquests neguits, reflexions...  

 

 

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24020  

 

 Dijous 24 de novembre: 

XII TERTÚLIA SOCIAL SOPAR  

Dijous 24 de novembre es va celebrar la 12a Tertúlia Social-Sopar al Restaurant La 

Rosaleda on es va tractar: Cap on va l'educació?. Hi van assistir 37 persones.  

Va ser un acte conjunt amb Girona Voluntària, on Irene Rigau i Oliver, mestra, 

inspectora, professora universitària i exconsellera d’Ensenyament, ens va parlar de 

temes com ara la immersió lingüística, les influències dels infants, les noves 

tecnologies... 

 

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24410 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24020
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24410
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 Divendres 2 de desembre:  

TAULA RODONA DE SOSTENIBILITAT EN EL SECTOR DE LA GASTRONOMIA I 

L’AGROALIMENTACIÓ 

El  divendres 2 de desembre a les 10:30h vam gaudir de la taula rodona de 

Sostenibilitat en el sector de la gastronomia i l'agroalimentació organitzada per la 

Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni i la Càtedra de 

Responsabilitat Social i Sostenibilitat. Hi van participar 27 estudiants (15 de la UdG i 12 

d’Argentina, Brasil, Cuba i Mèxic) i 22 persones, membres de la societat civil.  

La presentació de la xerrada va ser a càrrec de M. Rosa Terradellas, directora de la 

Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat, i la Dra. Dolors Vidal, directora de la 

Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni. 

 

Els ponents Judit Viader, Lluc Quintana i Sandra Masoliver ens van parlar de la 

sostenibilitat en les seves empreses i la seva experiència. 

L’acte es va celebrar a la sala de graus de la Facultat de Turisme de la Universitat de 

Girona. 

Els estudiants es van inscriure per l’aplicació del Banco Santander i, altres professionals 

per un Google Forms paral·lel.  

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24508 

 

  

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-sostenibilidad-sostenibilitat-en-la-gastronomia-i-l-agroalimentacio
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24508
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A.4. CURS DE LA CÀTEDRA DE RSS,  INTRODUCCIÓ A LA RESPONSABILITAT SOCIAL 

 

 Del dilluns 9 de maig fins al dilluns 13 de juny  

CURS INTRODUCCIÓ A LA RESPONSABILITAT SOCIAL (3a edició) 

La Càtedra de RSS va tornar a organitzar un curs en línia i gratuït, anomenat 

Introducció a la Responsabilitat Social, per a tots aquells estudiants interessants en la 

Responsabilitat Social. El curs es dividia en tres mòduls: La Càtedra de RSU; La 

Responsabilitat Social i La Responsabilitat Social Empresarial. Cada mòdul comptava 

amb un vídeo pregravat d’una durada aproximada de vint minuts. Aquests vídeos, a 

part d’aparèixer diferents persones de la Càtedra i un suport visual on es podien seguir 

els continguts, també s’hi podia veure un dibuixant que anava creant un dibuix 

personalitzat per a cada mòdul. 

Les inscripcions es van fer a través de la web de Santander Universidades i van estar 

obertes de l’1 de maig al 8 de maig.  S’hi van inscriure un total de 47 persones (18 de 

Catalunya, 6 d’Espanya,  2 d’Argentina, 1 de Bolívia, 12 de Brasil, 5 de Mèxic, 1 de 

Portugal, 1 Polònia, 1 de Perú) 

Enllaç on hi ha la informació del curs: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-

noticies/eventid/19841 

Amb el següent enllaç es pot accedir a l’informe del curs: 

https://docs.google.com/document/d/1u_YjHJrKSxY8HFLwVAf1qJ1tC42l27HK/edit?us

p=sharing&ouid=115775441674112024937&rtpof=true&sd=true 

 

  

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19841
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19841
https://docs.google.com/document/d/1u_YjHJrKSxY8HFLwVAf1qJ1tC42l27HK/edit?usp=sharing&ouid=115775441674112024937&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u_YjHJrKSxY8HFLwVAf1qJ1tC42l27HK/edit?usp=sharing&ouid=115775441674112024937&rtpof=true&sd=true
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A.5. CURS DE LA CÀTEDRA DE RSS, EL PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL  

 

 7 de febrer al 7 de març 

CURS EL PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL (1a edició) 

La Càtedra de RSS va organitzar un curs en línia i gratuït per a tots aquells estudiants 

interessats en la Responsabilitat Social. El curs es dividia en tres mòduls: La Càtedra de 

RSU; La Responsabilitat Social i La Responsabilitat Social Empresarial. Cada mòdul 

comptava amb un vídeo pregravat d’una durada aproximada de vint minuts i 

presentacions, articles, imatges i Power Points. Aquests vídeos, a part d’aparèixer 

diferents persones de la Càtedra i un suport visual on es podien seguir els continguts, 

també s’hi podia veure un dibuixant que anava creant un dibuix personalitzat per a 

cada mòdul. 

Després de la visualització de cada vídeo, els estudiants havien de respondre un 

informe final, el qual s’avaluava. 

Les inscripcions es van fer a través de la web de Santander Universidades i van estar 

obertes del 27 de gener al 6 de febrer. S’hi van inscriure un total 193 persones, 50 

Catalunya, 21 d'arreu d'Espanya, de Portugal, 1 de Polònia, 76 (d'Argentina, Brasil, 

Colòmbia, Mèxic, Perú i Xile) i 38 que no van fer constar la universitat de procedència. 

Els estudiants de grau de la UdG que van completar l’informe (el qüestionari de cada 

mòdul) van rebre un crèdit de Reconeixement Acadèmic. La resta un certificat 

assegurant que havien fet el curs. 

Enllaç notícia:  

 https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19376  

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/18628 

Amb el següent enllaç es pot accedir a l’informe del curs:  

https://docs.google.com/document/d/1DlyQmaMyfhQapphSwp26DhttskLgK8jF/edit?u

sp=sharing&ouid=115775441674112024937&rtpof=true&sd=true 

 

 21 de novembre fins 11 de desembre 

CURS EL PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL (2a.edició) 

La Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat va organitzar la segona edició del 

Curs El pla de Responsabilitat Social. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19376
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/18628
https://docs.google.com/document/d/1DlyQmaMyfhQapphSwp26DhttskLgK8jF/edit?usp=sharing&ouid=115775441674112024937&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DlyQmaMyfhQapphSwp26DhttskLgK8jF/edit?usp=sharing&ouid=115775441674112024937&rtpof=true&sd=true
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És un curs online i gratuït dividit en tres mòduls els quals cada un té un vídeo, Power 

Points explicatius, articles…i, al final de cada mòdul hi ha un formulari d’avaluació. 

El curs es va iniciar el 21 de novembre i va finalitzar l’11 de desembre. 

Les inscripcions es van fer a través de la web de Santander Universidades i van estar 

obertes del 10 al 20 de novembre. S’hi van apuntar un total 137 persones, de les quals 

39 eren estudiants de la UdG i la resta d’universitats catalanes, espanyoles, Italianes, 

portugueses, del Regne Unit, Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, Perú i Xile. De 34 

estudiants no ens consten les universitats.  

Els estudiants de grau de la UdG que van completar l’informe (el qüestionari de cada 

mòdul) van rebre un crèdit de Reconeixement Acadèmic. La resta un certificat 

conforme havien fet el curs. 

Amb el següent enllaç es pot accedir a l’informe del curs:  

https://docs.google.com/document/d/1AB1G6PmyLlJ7TY0ag2RMQdoVk8BqrLUr/edit?

usp=sharing&ouid=115775441674112024937&rtpof=true&sd=true 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1AB1G6PmyLlJ7TY0ag2RMQdoVk8BqrLUr/edit?usp=sharing&ouid=115775441674112024937&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AB1G6PmyLlJ7TY0ag2RMQdoVk8BqrLUr/edit?usp=sharing&ouid=115775441674112024937&rtpof=true&sd=true
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A. 6. PARTICIPACIÓ EN XARXES, COMISSIONS I COMITÈS DE RS DE LA CÀTEDRA DE 

RSS 

 

La Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat participa en: 

 El Observatorio de la Responsabilidad Social de América Latina i el Caribe 

(ORSALC), ubicat actualment a la Universitat Simon Bolivar (Unisimon) de 

Colòmbia. La directora de la Càtedra és membre del directori de l’ORSALC.  

 La directora de la Càtedra participa en el  Comitè Acadèmic de Respon.cat i com 

a jurat dels seus premis. https://www.respon.cat/ 

 La directora de la Càtedra participa en representació de la UdG a la Comissió de 

Responsabilitat Social de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). 

https://www.acup.cat/ca 

 La directora de la Càtedra i la responsable d’Empresa de la càtedra, participen 

en l’avaluació i lliurament dels premis Corresponsables.  

 La Càtedra és membre de la Xarxa Sustainable Development Solutions Network 

(SDSN) https://www.unsdsn.org/sdsn-members 

 La directora de la Càtedra participa,  en representació de la UdG, com a 

membre del Grup Responsabilitat Social Corporativa del Fòrum Carlemany. 

https://forumcarlemany.cat/ 

 La Càtedra, participa activament a la xarxa internacional KAIROS,  Martí 

Casadesús, Anna M. Geli i M.. Rosa Terradellas, són membres d’aquesta. 

https://kairos-educacion.com. 

                                     

 

  

https://www.respon.cat/
https://www.acup.cat/ca
https://forumcarlemany.cat/
https://kairos-educacion.com/
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A.7. PROJECTES EUROPEUS EN ELS QUE PARTICIPA LA CÀTEDRA DE RSS 

 

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 ha finalitzat 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.  

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/15245 

  

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/15245
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B. PREMIS, BEQUES I AJUTS 

 

 Dimecres 11 de maig 

LLIURAMENT PREMIS TFG- CONVOCATÒRIA 2020-2021 

L’any passat es va publicar la Primera convocatòria “Becas Santander Estudios Premis a 

TFG “ de la UdG presentats durant els anys 2021 – 22. 

Aquest any, l’11 de maig, es va dur a terme la primera edició del Lliurament dels 

Premis de Treball de Final de Grau de la UdG, creada per la Càtedra de Responsabilitat 

Social i Sostenibilitat. 

Amb el patrocini de Santander Universidades, la Càtedra va voler premiar els TFG 

presentats a la UdG entre els anys 2020 i 2021 que tractessin de la Responsabilitat 

Social, la Sostenibilitat i l'Aplicació dels ODS a les empreses, institucions, entitats i 

territori. 

Durant la primera edició dels Premis TFG es van entregar els diplomes i els premis a les 

guanyadores, tant de l'edició del 2020 com del 2021, en un acte molt esperat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20162 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20162
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 Dilluns 5 desembre 

CONVOCATÒRIA 2021-2022 PREMIS TFG  

El 5 de desembre es va publicar a la web “Becas Santander Universidades la Segona 

convocatòria : Becas Santander Estudios – Premis a TFG de la UdG presentats durant 

els anys 2021-22. 

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és de donar visibilitat i premiar aquells 

Treballs de Final de Grau presentats a la UdG i en els anys 2020 i 2021, que tractin la 

Responsabilitat Social. 

Amb aquests premis es pretén promoure que els estudiants de la UdG ampliïn la seva 

formació mitjançant investigacions, estudis i iniciatives sobre la Responsabilitat Social 

en totes les seves accepcions: empresarial, universitària, entitats, institucional, 

territorial. I conèixer com s’està aplicant la implementació dels ODS en aquests àmbits. 

L’objectiu darrer és aportar a la societat coneixement sobre la Responsabilitat Social i 

l’avenç en la consecució dels ODS i cercar noves vies per ampliar de manera efectiva la 

seva aplicació.  

Es lliurarà un diploma acreditatiu i  els següents premis:  

Un primer premi que tindrà una dotació de 1.500 €. 

Un segon premi que tindrà una dotació de 1.000 €. 

Un tercer premi que tindrà una dotació de 500 €. 

Un quart premi que tindrà una dotació de 500 €. 

A la convocatòria s’hi han presentat 4 estudiants de la UdG. 

En aquests moments els premis estan en procés d’avaluació.  

 

 

 

 

Enllaç:  

 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24506 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/24506
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PREMIS PER OPTAR AL SEGELL D’EXCEL’ENCIA D’EMPRESA COMPROMESA AMB LA 

CULTURA QUE ATORGA LA FUNDACIÓ CATALUNYA CULTRURA I AVALUA LA CÀTEDRA 

DE RESPONSABILITAT SOCIAL I SOSTENIBILITAT 

La Càtedra RSS porta a terme l’avaluació dels 3e i 4t Premis que atorga la Fundació 

Catalunya Cultura a empreses compromeses amb la Cultura.  

Durant l’any 2022  s’han portat a terme dues convocatòries. En la primera, durant el 

mes de juny  s’hi va presentar 1 empresa  i en la segona, desembre 2022, s’hi van 

presentar 3 empreses.  

Les empreses guanyadores d’aquestes dues edicions són: KAVE HOME; EGARA 

QUALIDENT, S.C - Centre Dental Les Escoles; PARLEM TELECOM Companyia de 

Telecomunicacions S.A. i CODORNIU, S.A.  

La càtedra ha dissenyat el sistema d’avaluació dels premis, els criteris d’avaluació i 

proposa els avaluadors per parells que els avaluen.  

Per més informació https://www.fundaciocatalunyacultura.cat/segell/ 

BEQUES PER PARTICIPAR EN LES ELS CURSOS DE INTRODUCCIÓ A LA 

RESPONSABILITAT SOCIAL I EL PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL 

A través de la Plataforma Santander Universidades, https://app.becas-

santander.com/es/program/becas-santander-estudios-introduccio-a-la-

responsabilitat-social-udg-santander-2-0, els estudiants que es volien inscriure al Curs 

Introducció a la Responsabilitat Social i al Curs El pla de responsabilitat social  van 

poder obtenir una beca gratuïta per a la seva inscripció.  

En el curs de Introducció a la responsabilitat social  la van obtenir 47 persones (18 eren 

estudiants d’universitat catalanes, 6 de la resta d’Espanya, 12 estudiant de Brasil, 1 

estudiant de Polònia, 1 estudiant de Portugal, 1 estudiant de Mèxic, 1 estudiant 

d’Argentina, 1 estudiant de Perú i 1 estudiant de Bolívia) 

A la segona edició del El pla de responsabilitat Social la van obtenir 198 persones (50 

estudiants d’universitats catalanes (39 dels quals de la Universitat de Girona), 21 

estudiants de la resta d’Espanya, 7 estudiants de Portugal, 1 estudiant de Polònia i 76 

estudiants d’universitats de nord i sud Amèrica. 

A la tercera edició de El Pla de responsabilitat Social la van obtenir 137 persones (53 

estudiants d’universitats catalanes (49 dels quals són de la UdG), 6 estudiants de 6 

universitats de la resta d’Espanya, 1 estudiant d’una universitat de Portugal, 1 

estudiant d’una universitat italiana, 3 estudiants d’universitats de Regne Unit, 39 

estudiants d’universitats de nord i sud Amèrica i 34 estudiants que no van especificar 

la seva universitat). 

https://www.fundaciocatalunyacultura.cat/segell/
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-introduccio-a-la-responsabilitat-social-udg-santander-2-0
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-introduccio-a-la-responsabilitat-social-udg-santander-2-0
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-introduccio-a-la-responsabilitat-social-udg-santander-2-0
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C. RESSÒ EXTERN DE LA CÀTEDRA RSS 

 

 Divendres 1 abril:  

EL PORTAL XARXANET FA RESSÒ DEL SEGELL D’EMPRESA COMPROMESA AMB LA 

CULTURA 

El portal Xarxanet va fer ressò del Segell d'Empresa Compromesa amb la cultura 

mitjançant una notícia que definia -amb paraules de la mateixa directora de la 

Fundació- la Fundació Catalunya Cultura i la Càtedra de Responsabilitat Social i 

Sostenibilitat i quines van ser les motivacions que van portar a la creació del segell. 

També s'hi va recollir informació i l'opinió de Maite Esteve, on s’indicava quin ressò 

havia tingut  la creació del segell i, finalment, s'exposava una altra eina que es va crear 

des de la Fundació per visibilitzar les empreses compromeses amb la cultura. 

A continuació hi ha l’article redactat per Carlos Faneca de Xarxanet: 

https://xarxanet.org/cultural/noticies/el-segell-que-reconeix-el-suport-i-compromis-

de-les-empreses-amb-la-cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19752 

 

 Dijous 7 abril:  

L’EMPRESA DAMM OBTÉ EL PREMI SEGELL EMPRESA COMPROMESA AMB LA 

CULTURA 

 

https://xarxanet.org/cultural/noticies/el-segell-que-reconeix-el-suport-i-compromis-de-les-empreses-amb-la-cultura
https://xarxanet.org/cultural/noticies/el-segell-que-reconeix-el-suport-i-compromis-de-les-empreses-amb-la-cultura
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19752
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L'empresa DAMM va guanyar el premi creat per la Fundació Catalunya Cultura 

conjuntament amb la nostra Càtedra: el Segell Empresa Compromesa amb la cultura. 

Us convidem a llegir la notícia que va publicar el diari La Vanguardia clicant el següent 

enllaç:  

https://www.lavanguardia.com/vida/20220406/8181400/cervecera-damm-obtiene-

sello-empresa-comprometida-cultura.html 

 Enllaç notícia: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19770 

 12 de juny:  

“L’INTERÈS PER LA INVERSIÓ SOSTENIBLE CREIX, I LA CULTURA ÉS UN GRAN ALIAT” 

DE MAITE ESTEVE 

Francesc Muñoz va entrevistar a la directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite 

Esteve, per promoure la sostenibilitat. L'article parla de com invertir en cultura i de 

forma sostenible, quelcom que cada vegada se'n parla més. Aquest propòsit és 

perseguit per l'aliança entre la Fundació Catalunya Cultura, promovent el Segell 

d'Empresa Compromesa amb la Cultura, i la Càtedra de Responsabilitat Social i 

Sostenibilitat, avaluant el Segell d'Empresa Compromesa. 

Enllaç: https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20532 

 

 

 

 

 

 

 

 Divendres 2 de setembre 

DISTINGEIXEN KAVE HOME AMB EL SEGELL D’EMPRESA COMPROMESA 

El divendres 2 de setembre van distingir a Kave Home, empresa gironina de mobles i 

decoració, amb el Segell d'Empresa Compromesa per la seva vinculació amb la cultura i 

per les bones pràctiques. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20220406/8181400/cervecera-damm-obtiene-sello-empresa-comprometida-cultura.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220406/8181400/cervecera-damm-obtiene-sello-empresa-comprometida-cultura.html
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/19770
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/20532
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És una entitat que forma part del Barcelona Centre de Disseny, patrocina festivals de 

renom i col·labora amb Ared, entitat que acompanya a persones en risc d'exclusió 

social. 

El Diari de Girona també en va fer ressò i es pot llegir la notícia a continuació: 

https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/09/02/kave-home-ja-empresa-

compromesa-

74912705.html?fbclid=IwAR15Edy6reTC4V5f_OobvcfUHsmNOA5kYe6R57Z6AhFLKqZJe

oerEazsoeE 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç: 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22106 

 

 Dimecres 14 setembre:  

LA FUNDACIÓ RAMÓN NOGUERA ES FA RESSÒ DE LA CÀTEDRA A LA SEVA REVISTA 

La nova edició de la Revista Ramon Noguera va publicar una entrevista a Maria Rosa 

Terradellas sobre la Càtedra com a gran col·laboradora de la fundació. 

A la pàgina 28 de la revista es pot trobar una bona explicació sobre què és la Càtedra 

de Responsabilitat Social i Sostenibilitat. S'informa quan va néixer i quins van ser els 

motius per fundar-la, quines tasques duu a terme, en quins àmbits es regeix, què 

organitza (des dels cursos virtuals, fins a les xerrades, les tertúlies socials, etc.). 

És un bon resum per conèixer de prop en què consisteix la Càtedra no només com a 

col·laboradora de la Fundació Ramon Noguera, sinó que també com a entitat 

compromesa amb el seu entorn, la sostenibilitat i la responsabilitat social. 

Llegeix la publicació a la pàg. 28 clicant aquí:  

https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/09/02/kave-home-ja-empresa-compromesa-74912705.html?fbclid=IwAR15Edy6reTC4V5f_OobvcfUHsmNOA5kYe6R57Z6AhFLKqZJeoerEazsoeE
https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/09/02/kave-home-ja-empresa-compromesa-74912705.html?fbclid=IwAR15Edy6reTC4V5f_OobvcfUHsmNOA5kYe6R57Z6AhFLKqZJeoerEazsoeE
https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/09/02/kave-home-ja-empresa-compromesa-74912705.html?fbclid=IwAR15Edy6reTC4V5f_OobvcfUHsmNOA5kYe6R57Z6AhFLKqZJeoerEazsoeE
https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/09/02/kave-home-ja-empresa-compromesa-74912705.html?fbclid=IwAR15Edy6reTC4V5f_OobvcfUHsmNOA5kYe6R57Z6AhFLKqZJeoerEazsoeE
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22106
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 https://grupfrn.cat/files/47834488/286/FILLE/revistafrn_2022-online.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç: 

https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22157 

 

 Divendres 2 de desembre 

DEBAT SOBRE SOSTENIBILITAT I GASTRONOMIA A LA UdG 

En el següent enllaç podem trobar un notícia del El punt avui la qual parla de la Taula 

Rodona de Sostenibilitat i Gastronomia que va organitzar la Càtedra el dia 2 de 

desembre. 

 https://www.elpuntavui.cat/societat/article/2226342-debat-sobre-sostenibilitat-i-

gastronomia-a-la 

udg.html?ItemId=2784&utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaig

n=com_epanoticies 

LA GASTRONOMIA GIRONINA APOSTA PER REFORÇAR LA SOSTENIBILITAT 

En el següent enllaç podem trobar un notícia de el Diari de Girona la qual parla de la 

Taula Rodona de Sostenibilitat i Gastronomia que va organitzar  la Càtedra el dia 2 de 

desembre 

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/12/03/gastronomia-gironina-aposta-

per-reforcar-

79479932.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-

share 

https://grupfrn.cat/files/47834488/286/FILLE/revistafrn_2022-online.pdf
https://www.udg.edu/ca/catedres/rss/detall-noticies/eventid/22157
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/2226342-debat-sobre-sostenibilitat-i-gastronomia-a-la%20udg.html?ItemId=2784&utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/2226342-debat-sobre-sostenibilitat-i-gastronomia-a-la%20udg.html?ItemId=2784&utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/2226342-debat-sobre-sostenibilitat-i-gastronomia-a-la%20udg.html?ItemId=2784&utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/2226342-debat-sobre-sostenibilitat-i-gastronomia-a-la%20udg.html?ItemId=2784&utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/12/03/gastronomia-gironina-aposta-per-reforcar-79479932.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/12/03/gastronomia-gironina-aposta-per-reforcar-79479932.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/12/03/gastronomia-gironina-aposta-per-reforcar-79479932.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/12/03/gastronomia-gironina-aposta-per-reforcar-79479932.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
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D. PUBLICACIONS, VÍDEOS¡Error! Marcador no definido. 

 

PUBLICACIONS ESCRITES I MULTIMÈDIA 

Terradellas Piferrer, M. R.; Benito Mundet, H.; Casadesús Fa, M.; Geli de Ciurana, A.M. 

(2022): “Evaluar la responsabilidad social de las universidades para acreditar la calidad 

de su compromiso social”. Congreso Universidad 2022”. L’Havana (Cuba)  

Terradellas Piferrer, M. R.; Benito Mundet, H.; Casadesús Fa, M.; Geli de Ciurana, A.M. 

(2022): “Evaluar la responsabilidad social de las universidades para acreditar la calidad 

de su compromiso social”. Congreso Universidad 2022”. L’Havana (Cuba) (pòster)  

Terradellas, M. R. La càtedra de Responsabilitat Social estreta col·laboradora de la 

Fundació. Revista de la Fundació Ramón Noguera, pàg. 28. Girona 

https://grupfrn.cat/files/47834488/286/FILLE/revistafrn_2022-online.pdf 

 

VÍDEOS EN ELS QUE HAN PARTICIPAT MEMBRES DE LA CÀTEDRA:  

Vídeo Foro “educación superior para un futuro mejor donde nadie se quede atrás” de 

Kairós https://youtu.be/k2uZdYOEMrQ 

Vídeo del Foro Kairós el qual hi participa la Directora de la Càtedra 

https://youtu.be/k2uZdYOEMrQ 

Vídeo de presentació del llibre “el futuro de la educación superior” 

https://www.youtube.com/watch?v=m3hKh8U9ro4 

Vídeo on Kairós felicita les festes amb 6 idiomes diferents 

https://www.youtube.com/watch?v=74vupKQ1MJo&t=3s 

 

VÍDEOS DEL CURS EL PLA DE RESPONSABILITA SOCIAL EDITATS PER LA CÀTEDRA 

Es van gravar 3 vídeos del Curs: El Pla de RS, els quals NO ESTAN DISPONIBLES A LA 

WEB de la Càtedra, només estan a disposició dels estudiants que participen en el curs, 

aquí se’ls hi envien mitjançant un enllaç al drive.   

 

 

 

 

https://grupfrn.cat/files/47834488/286/FILLE/revistafrn_2022-online.pdf
https://youtu.be/k2uZdYOEMrQ
https://youtu.be/k2uZdYOEMrQ
https://www.youtube.com/watch?v=m3hKh8U9ro4
https://www.youtube.com/watch?v=74vupKQ1MJo&t=3s
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Vídeo Mòdul 1: Curs El Pla RS 

 

 

Vídeo  Mòdul 2: Curs El Pla de RS  
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Vídeo  Mòdul 3: Curs El Pla de RS 

                    

INFOGRAFIES:  

De cada mòdul l’artista gràfic Mario Pereda ha elaborat una infografia per facilitar la 

comprensió dels continguts.  

Infografia Presentació Curs El Pla de RS  
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Infografia Mòdul 1: Curs El Pla de RS 

 

 

 Infografia Mòdul 2: Curs El Pla de RS 
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Infografia Mòdul 3: Curs El Pla de RS  

 

 

 


