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PRIMERA PART 
 

1. ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA  
 

La Càtedra de RSU es va crear en el Consell de Govern de 23 d’octubre de 

2013.  

Per aquest motiu les activitats de la Càtedra durant els mesos de 

novembre i desembre de 2013 s’han centrat en:  

- Creació del logotip de la càtedra.  

- Estudi sobre la creació d’una web de la càtedra. 

- Establiment de contactes amb la Xarxa de Càtedres Santander de 

Responsabilitat Social Empresarial i Corporativa.  

- Reunions amb Càritas Diocesana de Girona, amb la finalitat 

d’establir el sistema de funcionament i actuacions conjuntes.  

 

2. COL.LABORACIÓ AMB ACTIVITATS 
 

Durant els dos primers mesos (novembre i desembre) de creació de la 

Càtedra de RSU, la col·laboració amb activitats s’ha limitat en dues 

col·laboracions concretes:  

- Establir contactes amb els patrocinadors de la Càtedra RSU, el Banc 

de Santander,  Càritas Diocesana de Girona.  

- Establir la col·laboració amb la Xarxa de Càtedres Santander  amb la 

finalitat que la Càtedra de RSU s’inclogués a la web de la on 

apareixen totes les Xarxa de Càtedres Santander de Responsabilitat 

Social:   http://catedrasrscsantander.sirse.info/ 

 

3. RELACIÓ DE COL.LABORADORS 
 

Els col·laboradors de la Càtedra en aquest primer període han estat:  

http://catedrasrscsantander.sirse.info/
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- Per part de la UdG: Anna M. Geli, Rudi de Castro i M. Rosa 

Terradellas 

- Per part de Cáritas Diocesana de Girona: Francesc Francisco, Laia 

Fàbregas,  Josep Sallent, Martí Batllori  

- Per part del Banc de Santander: S’han mantingut contactes amb 

Alfredo Albaizar i Fernando Ordoñez.  

 

Durant el curs 2014 s’ampliarà el ventall de col·laboradors i es 

crearà el Consell Assessor de la càtedra.  

  

4. Documents generats 
 

Atenent la petita durada de creació de la Càtedra no es van generar 

documents, a banda dels interns per a la creació de la web.  

5. DIFUSIÓ  

 

Atenent el període en què es va  aprovar  la Càtedra, no es van fer 

activitats de difusió  
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SEGONA PART  
 

2. PLA D’ACTUACIONS 2014 
 

Durant  el 2014 l’activitat de la Càtedra es centrarà en les següents 

actuacions:  

2.1. PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES DE LA CÀTEDRA EN SEMINARIS, 
CONGRESSOS, CURSOS I ACTES QUE S’ORGANITZIN SOBRE AQUESTA 
TEMÀTICA. 

 

Durant l’any 2014, s’ha participat en les següents activitats:  

2.1.1. I Jornadas Internacionales de Responsabilidad Social Universitaria, 

celebrades a Cadis, el 20 i 21 de febrer de 2014,  i organitzades per 

la Conferencia de Consejos Sociales, el Foro de Consejos Sociales de 

las Universidades Públicas de Andalucía, la Universitat de Granada i 

la Universitat de Cadis.  

                      

En aquestes hi van participar membres de la Càtedra amb les següents 

aportacions:  

- Comunicació: Terradellas, M. R. I Lloveras, S.: Las actividades 

solidaries: Una buena pràctica de la Responsabilidad Social 

Universitaria.  

- Ponència: Geli de Ciurana, A.M. : Gobernanza Universitaria y 

Responsabilidad Social.  

 

2.1.2.  III Jornada de Responsabilidad Social Corporativa. Organitzada per 

la Cátedra Nebrija Santander,  el 19 de març de 2014,  al Campus de 
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la Dehesa de la Villa,  Madrid. Assistència de M. Rosa Terradellas, 

convidada com a membre de la Càtedra de RSU de la UdG.  

2.1.3.  V Encuentro de Cátedras RSC – Banco Santander. Organitzades pel 

Banc de Santander amb la col·laboració de la Cátedra Nebrija 

Santander el 20 de març de 2014, a  la seu del Campus de Dehesa 

de La Berzosa, a Torrelodones (Madrid). Presentació de la càtedra 

de RSU de la UdG, per part de M. Rosa Terradellas.  

2.1.4.  Participació de M. Rosa Terradellas, com a membre del Comitè 

Científic i Organitzador al IV Encuentro Universidades con África, 

Organitzat del 24 al 26 de març de 2014 a Agadir(Marroc) per la 

Universitat de Las Palmas de Gran Canaria i la Universitat IBN ZHOR 

d’Agadir. Participació També com a moderadora de la Taula rodona: 

Cooperación Unviersitària con Àfrica.  

 

 
 

 

2.1.5. Es preveu la participació de diversos membres de la Càtedra al Curs 

d’Estiu que cada any organitzen la Xarxa de Càtedres Santander en 

el marc dels curso d’estiu de la UCM i el Banc de Santander. 

Enguany el curs es centra en: Globalización, competitividad y 

garantía de los Derechos Humanos, y es realitzarà, el  16 y 17 de 

juliol , a la Ciudad Financiera del Santander a Boadilla del Monte, 

Madrid. 

 

En aquest curs , M. Rosa Terradellas participarà a la Mesa: 

Experiencias. “Universidad y Promoción de los Derechos Humanos” 

amb la ponència: La solidaridad y la promoción de los DDHH como 

ejes de la RSU.  

 

2.1.6.  A  petició dels responsables de la Red de Cátedras Santander,  es 

preveu la participació de diversos membres de la Cátedra de RSU, al  

Encuentro de la Red de Cátedras Santander que es portarà a terme 
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el 18 de juliol de 2014,  a la a la Ciudad Financiera del Santander a 

Boadilla del Monte, Madrid. 

 

2.1.7. Es preveu l’assistència de membres de la Cátedra RSU al Curs 

d’Hivern que organitzarà la Red de Cátedras Santander a la tardor 

de 2014 a Málaga.  

 

 
2.2. FORMACIÓ D’ESTUDIANTS  EN RSU 

 
 

2.2.1. Participació d’estudiants de la UdG als cursos d’estiu i d’hivern que 

organitzen les Universitats que formen part de la RED DE CÁTEDRAS 

SANTANDER. Cada any el Banc de Santander subvenciona que 

estudiants de les universitats  vinculades a les càtedres de la seva 

Xarxa puguin participar als cursos d’estiu i d’hivern finançant la 

matrícula i l’estada als mateixos. Les universitats corresponents, a 

través de les càtedres,  financen el desplaçament d’aquests  

estudiants, amb la finalitat que es puguin formar amb cursos d’alt 

nivell que tracten aspectes de la Responsabilitat Social. Enguany hi 

ha  previstos dos cursos,  un curs durant el 16 i 17 de juliol a Madrid  

i un altre a la tardor a Màlaga 

2.2.2. Durant el curs 2014-2015, la Càtedra de RSU, organitzarà cursos de 

RSU adreçats als estudiants de la UdG,  amb reconeixement de 

crèdits i vinculats a les diferents Facultats i Escoles, amb la finalitat 

que els estudiants de la UdG puguin accedirà a una formació 

complementària sobre Responsabilitat Social.  

 

 
2.3. ORGANITZACIÓ DE JORNADES 

 

 

 

A la tardor de 2014, la Càtedra de RSU, conjuntament amb Càritas 

Diocesana de Girona, organitzarà unes Jornades obertes al món 
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universitari i al món empresarial per a debatre i difondre la 

Responsabilitat Social.  ( El programa i ponents s’estan definint) 

 

 

 
2.4. RECERQUES I ESTUDIS  

 
 

 

2.4.1. La Càtedra de RSU, en col·laboració amb  les càtedres UdG  

vinculades a la Responsabilitat Social vol portar a terme un estudi 

sobre l’estat de la qüestió de la RS a la nostra universitat. 

2.4.2.  Amb la finalitat de donar impuls a la RS, la Càtedra promourà 

beques per premiar als millor treballs de final de grau i màster que 

tractin temes de RS.  

 

2.5. PARTICIPACIÓ DE LA CÀTEDRA DE RSU DE LA UdG, EN 
XARXES NACIONALS I INTERNACIONALS QUE 
PROMOGUIN LA RESPONSABILITAT SOCIAL  

 

 

La Càtedra de RSU, a banda de treballar amb la Red de Cátedras 

Santander, també intentarà participar en altres Xarxes que en l’àmbit 

nacional i Internacional promoguin la RS.  

 

 
2.6 COL.LABORACIONS I COL.LABORADORS 
 
 

La Càtedra de RSU durant l’any 2014, establirà sistemes de col·laboració 

estable amb d’altres càtedres i serveis de la UdG que tracten aspectes 

vinculats a la Responsabilitat Social: Consell Social, Oficina Verda, Oficina 

de Cooperació al Desenvolupament, Càtedres d’Empresa Familiar i Joves 

Emprenedors de la UdG. 
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També es la seva voluntat que mitjançant el programa Empreses amb Cor 

impulsat per Càritas Diocesana de Girona, col·labori amb empreses de les 

comarques gironines interessades amb la Responsabilitat Social.  

La Càtedra té previst incrementar i consolidar el nombre de 

col·laboradors.  També té previst incrementar els patrocinadors.  

 
2.7 . CONSOLIDACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CÀTEDRA 
         I DE LA SEA VISIBILITAT 
 

Amb la finalitat de consolidar l’estructura de la Càtedra i la seva visibilitat 

es portaran a terme les següents actuacions: 

2.7.1. Posada efectiva de la web de la Càtedra.  

2.7.2. Plantejament de la ubicació de la Càtedra en un espai específic. 

2.7.3. Plantejament de la incorporació de personal de suport     

administratiu  a la Càtedra de RSU per col·laborar a portar a terme el seu 

funcionament.  

 

 
2.8. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 
 

 

2.8.1. La Càtedra de RSU, tant en la seva web com a la de la UdG farà     

difusió de les activitats que realitzi.  

2.8.2. També farà difusió de les seves activitats als mitjans de 

comunicació que tingui al seu abast així com a les xarxes socials 
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2.9. ALGUNES IMATGES  
 

20 de març 2014. V Encuentro Red Cátedras Santander.  

 

24 al 26 de marc 2014. Participació de la Càtedra RSU de la UdG a la  IV 

Trobada Internacional d’Universitats amb Àfrica.  

       

8 d’abril de 2014. La Càtedra de RSU de la UdG a la proclamació  del 

PREMI SOCIAL 2014 de la FPdGI 

 

 


