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0. PRIMERS INICIS 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 primeres activitats de la Càtedra durant els mesos 

de novembre i desembre de 2013 es van centrar en les següents 

actuacions: 

- Creació del logotip de la càtedra.  

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

- 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/ 

- Durant aquest primer període les persones amb qui es va mantenir 

contacte per tirar endavant la Càtedra van ser:  

o Per part de la UdG: Anna M. Geli, Rudi de Castro i M. Rosa 

Terradellas 

o Per part de Càritas Diocesana de Girona: Francesc Francisco, 

Laia Fàbregas,  Josep Sallent, Martí Batllori  

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

amb Alfredo Albaizar i Fernando Ordoñez.  

A partir de 2014,  Laia Fàbregas va ser substituïda per Maria Solernou..  

  

 

 

 

 

http://catedrasrscsantander.sirse.info/


                

4 
 

1.   PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES DE LA CÀTEDRA EN SEMINARIS, 
CONGRESSOS, CURSOS I ACTES ORGANITZATS SOBRE AQUESTA 
TEMÀTICA. 

 

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

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 práctica de la Responsabilidad Social 

Universitaria.  

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

Responsabilidad Social.  

 

1.2.  III Jornada de Responsabilidad Social Corporativa. Organitzada per 

la Cátedra Nebrija Santander,  el 19 de març de 2014,  al Campus de 

la Dehesa de la Villa,  Madrid. Assistència de M. Rosa Terradellas, 

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

 

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.  
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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 Universitària con Àfrica.  

 

 
 

 

1.5. Membres de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la 

UdG van assistir el dimarts, 8 d’abril de 2014, a l’acte de 

proclamació del Premi Social de la FPdGI, que va ser atorgat a 

Mohamed El Amrani (Marroc, 1992) creador de l’Associació Xarxa 

de Convivència de Roses. 

 

1.6. El 22 de maig de 2014, la responsable de l’àmbit de sostenibilitat de 

la Càtedra de RSU de la UdG, Anna M. Geli, va participar a Granada, 

com a experta, a la reunió de la Comissió Sectorial de Qualitat 

Ambiental, Desenvolupament Sostenible i Prevenció de Riscos 

(CADEP) de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles 

(CRUE). En aquesta Jornada va desenvolupar la ponència: “Las 

políticas de Prevención y Sostenibilidad en la Universidad”. 

 

 

1.7. El 23 de maig de 2014, en el marc de la Setmana del Voluntariat, 

organitzada per la Federació Catalan del Voluntariat de les 

comarques gironines, es va celebrar a Girona, a l’Auditori Espai 

Caixa de l’Obra Social “La Caixa”  la “Jornada Voluntariat i Empresa 

“Innova  Col·laborant”. La directora de la Càtedra de RSU de la 

UdG, va moderar la taula rodona sobre “Experiències de 

col·laboració entre Empreses i Entitats Socials”. 
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1.8. Convocatòria de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària 

de la UdG, amb la col·laboració del Consell Social, per becar 

estudiants que assisteixin al Curs organitzat per la Red de Cátedras 

Santander a Madrid.  

 

 

1.9. A principis de juliol, Anna M. Geli, membre de la Càtedra de RSU, ha 

estat elegida membre del “Advisor Board” de Copernicus Alliance: 

European Network on Higuer Education for Sustainable 

Development. Copernicus Alliance és la xarxa europea 

d’universitats i centres d’educació superior compromesa amb la 

sostenibilitat i orientada a impulsar l’acció pel desenvolupament 

sostenible a les pròpies institucions, al conjunt del món educatiu, a 

la societat i a les organitzacions i aliances institucionals. La 

Copernicus Charta (CA), que recull els seus principis fundacionals, 

ha estat signada per 326 universitats europees. El Consell Consultiu 

està format per sis persones amb experiència rellevant que 

proporcionen assessorament estratègic i suport al 

desenvolupament de la CA. 

 

1.10. Participació de membres de la Càtedra i de 11 estudiants de la UdG, 

becats per la Càtedra,  al Curs d’Estiu que cada any organitzen la 

Xarxa de Càtedres Santander en el marc dels curs d’estiu de la UCM 

i el Banc de Santander. Enguany el curs es va centrar en: 

Globalización, competitividad y garantía de los Derechos 

Humanos, i es va realitzar, el  16 i 17 de juliol , a la Ciutat Financera 

del Santander a Boadilla del Monte, Madrid. 

 

En aquest curs , M. Rosa Terradellas va participar 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.  

 

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

participar, en el  Encuentro de la Red de Cátedras Santander que es 
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va realitzar el 18 de juliol de 2014,  a la a la Ciudad Financiera del 

Santander a Boadilla del Monte, Madrid. En aquesta trobada es va 

debatre quines actuacions conjuntes podien portar a terme la Xarxa 

de Cátedres Santander, entre les que volen destacar la realització 

de cursos d’hivern. Sobre aquest aspecte es va acordar:  

–  Incrementar el treball conjunt de la Xarxa de Càtedres 

Santander. 

– Continuar realizant els cursos d’estiu vinculats a RS en el marc 

dels cursos d’estiu de la UCM finançats pel Banc de Santander.  

Es va acordar que el proper es centrés sobre l’Agenda Post2015 i 

que fos coordinat  per la Càtedra de RSU de la UdG, 

conjuntament amb un responsable de la UCM. 

  

1.12. El 15 de setembre de 2014, membres de la Càtedra van ser 

convidats a participar a la Jornada que es va celebrar a Madrid , 

organitzada per la Secretaria General  de Cooperació  del govern 

espanyol,  per debatre la posició espanyola sobre l’Agenda 

Post2015. En aquesta Jornada hi van participar membres del govern 

espanyol, de l'ONU, el PNUD, la Unió Europea, del Secretariat a 

l'ONU Post2015,  actors de la cooperació espanyola de tots els 

àmbits, així com destacats experts de les universitats 

llatinoamericanes espanyoles, els quals van debatre l’esborrany de 

document de la posició espanyola. 

 

1.13. El 24 de de setembre de 2014, la directora de la Càtedra de RSU de 

la UdG va participar en el II WORKSHOP DE UNIDADES CUD DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, convidada per les universitats publiques 

madrilenyes. Va impartir la ponència “El papel de la cooperación 

universitaria al desarrollo como parte del compromiso social de las 

universidades”, la qual va comptar amb els comentaris qualificats 

de: Andrés Arias Astrany, Vicerector de Relacions Internacionals de 

la UCM , i de  Rosario Ruiz Franco, Vicerectora de Igualtat i 

Cooperació de la  UC3M i va ser moderada per Maria Garcia 

Gamero, Jefa de Servicio de Relaciones Internacionales de la UCM.  
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2. FORMACIÓ D’ESTUDIANTS  EN RSU 

 

 

2.1. Participació d’estudiants de la UdG al curs d’estiu  que organitzen 

les Universitats que formen part de la RED DE CÁTEDRAS 

SANTANDER. El curs, al qual ja hem fet esment anteriorment,  es va 

celebrar el 16 i 17 de juliol a Madrid.  

El Banc de Santander subvenciona part de la matrícula i l’estada a 

Madrid per assistir en aquests cursos,  a estudiants de les 

universitats  vinculades a les càtedres de la seva Xarxa. Les 

universitats corresponents, a través de les càtedres,  financen el 

desplaçament d’aquests  estudiants, i part de la matrícula  amb la 

finalitat que es puguin formar amb cursos d’alt nivell que tracten 

aspectes de la Responsabilitat Social.  

 

Per poder optar a aquest ajuts, la Càtedra va promoure una 

convocatòria pública, de manera que 11 estudiants varen ser becats 

per poder-hi assistir. Els resultats de la seva participació van ser 

molt satisfactoris tal com ho van descriure en els seus informes i 

van demanar que es continuessin promovent altres convocatòries 

per a properes edicions.  

 

2.2. Durant el curs 2014-2015,  a la Càtedra de RSU de la UdG , li ha 

quedat pendent organitzar 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.  
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3. ORGANITZACIÓ DE JORNADES 

 

 

 

El 14 de novembre de  2014, la Càtedra de RSU, conjuntament amb 

Càritas Diocesana de Girona, organitzarà unes Jornades obertes al 

món universitari i al món empresarial per a debatre i difondre la 

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

 

4. 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 ha iniciat la seva participació en altres xarxes.  A nivell 

nacional amb la xarxa d’universitats espanyoles vinculada a la CADEP de la 

CRUE, amb la d’universitats espanyoles que treballen en RSU i 

properament establirà contactes amb les xarxes de RS llatinoamericanes. 

 

 
5. COL.LABORACIONS I COL.LABORADORS 
 
 

La Càtedra de RSU durant l’any 2014, ha establert 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 Càritas Diocesana de Girona,  i 

les orientacions que ens proporcioni el Consell Assessor de la Càtedra 

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.  

 
6.    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 

s’han portat a terme les següents actuacions: 

6.1. Creació de la web de la Càtedra. http://catedrarsu@udg.edu 

6.2. Propera ubicació de la Càtedra en un espai específic del Parc Científic i 

Tecnològic de la UdG a l’edifici Casademont.  

6.3. Plantejament de la incorporació de personal de suport  administratiu  

(becari/a) a la Càtedra de RSU per col·laborar a portar a terme el seu 

funcionament.  

 
7. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 
 

 

7.1. La Càtedra de RSU, tant en la seva web http://catedrarsu@udg.edu 

com a la de la UdG   http://www.udg.edu, ha fet  difusió de les 

activitats que ha realitzat. També es fa difusió de l’activitat de la 

càtedra a la web de la Red de Cátedras Santander. 

http://catedrasrscsantander.sirse.info/ 

 

http://catedrarsu@udg.edu/
http://catedrarsu@udg.edu/
http://www.udg.edu/
http://catedrasrscsantander.sirse.info/
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7.2. També ha fet difusió de les seves activitats als mitjans de 

comunicació locals, El Punt Avui i Diari de Girona i a les xarxes 

socials, Twiter i facebook.  

 
8. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ASSESSOR  
 

 

El dia 7 d’octubre de 2014, es constitueix el Consell Assessor de la Càtedra 

de RSU, conformat pels següents membres:  

Com a membres de reconegut prestigi en l’àmbit d’actuació de la Càtedra:  

- Sra. Rosa Mª Agustí. Presidenta de l’Associació Gironina 

d'Empresàries (AGE)  

- Sr. Martí Casadesús. Director AQU Catalunya 

- Sr. Pere Cornellà. President de PIMEC 

- Sr. Francesc Planas. President del Fòrum Carlemany  

- Sra. Pepita Perich. Directora Fundació Ramon Noguera 

- Sr. Jordi Pou. Conseller Delegat  de Coffee Center 

- Sra. Carme Vinyoles. Periodista, El Punt Avui 

- Sra. Lourdes Xifra . Consell Família-Empresa Grup Comexi 

Per part de la UdG: 

-    Sr. Rudi de Castro, , responsable de la Càtedra de RSU de l’àmbit 
d’empresa. 

-   Sr. Maximiliano Fuentes. Adjunt al Secretari General per les 
Càtedres UdG 

-   Sra. Anna Mª Geli, responsable de la Càtedra de RSU de l’àmbit de la 
sostenibilitat 

-   Sra. M. Rosa Terradellas. Directora de la Càtedra de RSU i 
responsable àmbit solidaritat 

 
Per part de Càritas Diocesana:  

- Sr. Martí Batllori Secretari General 
- Sr. Francesc Francisco-Busquets, voluntari, equip Empreses amb Cor 
- Sr. Josep Sallent, voluntari, equip Empreses amb Cor 
- Sra. Maria Solernou, Responsable de l’Àrea de Responsabilitat Social 
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El Consell Assessor de la Càtedra, d’acord amb el Reglament de Càtedres 

UdG, tindrà les següents funcions:  

- “Assessorar el director de la càtedra a petició d'aquest i es reunirà 

com a mínim un cop l'any a iniciativa del director per informar el pla 

anual d'activitats i la distribució del pressupost de la càtedra”. 

  

 

9.  ALGUNES PROPOSTES D’ACTUACIÓ ANY 2015 
 

A tall de propostes i tot esperant que el Consell Assessor, les ampliï i 

matisi, es fan les següents propostes pel curs 2015.  

- Participació en seminaris, congressos,  cursos i actes que 

s’organitzin sobre aquesta temàtica. 

- Constitució de la Comissió de Seguiment.  

- Plena activació del Consell Assessor.  

- Formació d’estudiants en RSU, tant a la UdG com a l’exterior.  

- Premis als millors treballs de Final de Grau i Màster de la UdG?  

- Organització de Jornades i actes que promoguin la RS en totes les 

seves accepcions RSE,RECU, RSA, RSU., etc. 

- Promoure recerques que ens informin de la RS a les comarques 

gironines i a la Universitat.  

- Participació de la Càtedra de RSU de la UdG, en xarxes nacionals i           

internacionals que promoguin la responsabilitat social 

- Ampliar el nombre de col·laboradors. 

- Consolidar la infraestructura de la Càtedra amb la recerca de nous 

socis.  
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10. ALGUNES IMATGES  
 

20 de març 2014. V Encuentro Red Cátedras Santander.  

 

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

Trobada Internacional d’Universitats amb Àfrica.  

       

 

22 de maig: Participació a la trobada de la CADEP / CRUE a Granada 
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Juny 2014. Convocatòria de la Càtedra de Responsabilitat Social 

Universitària de la UdG, amb la col·laboració del Consell Social per becar 

estudiants de la UdG a assistir al cus d’estiu organitzat per la “Red de 

Cátedras Santander” a Madrid.  

 

 

16 i 17 de juliol de 2014: Participació activa de 11 estudiants de la UdG a 

Madrid al Curs d'Estiu de la Xarxa de Càtedres de RSU Santander 

 

24 de setembre de 2014. II WORKSHOP de UNIDADES CUD de la 

Comunidad de Madrid 

 


