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MEMÒRIA 2015 
 

Durant el 2015, les activitats de la Càtedra de RSU s’han centrat en:   

1. PARTICIPACIÓ DE RESPONSABLES DE LA CÀTEDRA EN JORNADES, 

CONGRESSOS I ACTIVITATS VINCULADES A LA RESPONSABILITAT 

SOCIAL , EN ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I EN XARXES NACIONALS I 

INTERNACIONALS QUE LA  PROMOGUIN  

 

- Participació  de la directora de la Càtedra a les II Jornadas 

Internacionales sobre Responsabilidad Social Universitaria:  Por la 

senda de un futuro sustentable. Presentació de la comunicació:  

   “Agenda Post2015: ¿Cómo afectan las nuevas directrices al compromiso 

social de las universidades y al voluntariado que lo lleva a cabo?”.  

Organitzades per la Universidad de Santiago de Chile els dies 14 i 15 de 

gener  de 2015. 

                                  
 

- Participació de la responsable de sostenibilitat de la Càtedra de RSU, 

Anna M. Geli  a les II Jornadas Internacionales sobre Responsabilidad 

Social Universitaria:  Por la senda de un futuro sustentable. 

Presentació de la comunicació: “La sostenibilidad  curricular en las 

universidades españolas. el trabajo colaborativo de la comisión sectorial 

de calidad ambiental, desarrollo sostenible y prevención de riesgos 

(CADEP-CRUE)”. ?”.  Organitzades per la Universidad de Santiago de 

Chile els dies 14 i 15 de gener de 2015 
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- La directora de la càtedra de RSU va participar a la UPF en el debat: la 

RSU: CAP A ON HEM D’ANAR?  On va exposar la seva opinió sobre: “La  

RSU com a una cosa integral:  com passar de fer activitats o iniciatives 

puntuals a agregar-ho tot i integrar-ho de manera global al 

funcionament i polítiques de la universitat”. El debat es va portar a 

terme el 9 d’abril de 2015, en el procés d'elaboració del Pla Estratègic 

UPF 2015-2025. En aquest context, tant la comunitat universitària com 

la societat catalana van debatre temes que són claus per a  l'educació 

superior, entre els quals el compromís social de les universitats.  Es pot 

accedir al debat de la taula rodona des del següent link: 

https://youtu.be/Wcs-j0WoQ8 

 
 

                              
 

- Participació de la directora de la Càtedra a Mérida (Mèxic) en el III Foro 

Regional de l’Observatorio de la Responsabilidad Social de América 

Latina y Caribe  (ORSALC- UNESCO). Organitzat per la Universitat de 

Yucatan i l’ORSALC, del 25 al 29 d’agost. Amb la ponència: “Las 

actividades solidarias mediante APS: una buena práctica de la 

responsabilidad social universitària “    

https://youtu.be/Wcs-j0WoQ8
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- Constitució de la Comissió de Responsabilitat Social Universitària 

(RSU) de l’ACUP.  

     El dia 9 d’abril, es va constituir i es va celebrar la primera reunió la 

Comissió de Responsabilitat Social Universitària (RSU) de l’ACUP. L’acte 

va comptar amb la presència de dos representants de cadascuna de les 

universitats que formen part de l’ACUP. La directora de la Càtedra de 

RSU de la UdG és una de les representants de la UdG en aquesta 

Comissió 

 

                                

Els objectius de la nova comissió són ampliar el concepte de la RSU i 

incorporar-la dins l’estratègia de les nostres universitats; esdevenir 

paraigua d’iniciatives i temes diversos (cooperació universitària per al 

desenvolupament, educació per al desenvolupament, aprenentatge 
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servei, gestió de residus, campus sostenibles i i saludables, entre altres) 

i reconèixer al mateix temps la diversitat i donar cabuda a aquestes 

iniciatives en diferents subgrups; i establir sinergies i projectes conjunts 

amb la GUNI, també vinculada a l’ACUP. 

- Participació a la JORNADA VOLUNTARIAT I EMPRESA «BONES 

PRÀCTIQUES ENTRE EMPRESES I ENTITATS» 

    En el marc de la Setmana del Voluntariat, organitzada per la FCVS del 14 

al 19 d’abril de 2015, es va celebrar el dia 14 d’abril,   en el Caixa Fòrum 

de Girona, la II Jornada Voluntariat i Empresa «Bones pràctiques entre 

Empreses i Entitats» 

    Es va portar a terme una Presentació d’experiències Empreses i Entitats. 

La taula, moderada per M. Rosa Terradellas Piferrer, directora de la 

Càtedra de RSU de la UdG,  va ser molt interessant i va mostrar el 

dinamisme y la responsabilitat social que porten a terme les empreses 

de les nostres comarques.  

     Les conclusions i Cloenda de la jornada van ser a càrrec de M. Rosa 

Terradellas  i  Maria Solés. 

                                 
 

- Des de setembre fins a finals d’any, Anna M. Geli han participat 

activament en el Seminari Virtual “Ecologia Integral” organitzat per 

l’Observatori de la Responsabilitat Social d’Amèrica Llatina i Carib, 
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ORSALC-UNESCO, en què s’ha treballat sobre l’Encíclica del Sant 

Pare Francesc “LAUDATO SI” 

                      

- El 8 d'octubre de 2015 a la UOC es va celebrar la I Jornada de 

Responsabilitat Social de la UOC, en la que es va portar a terme 

una taula rodona on es va debatre el  paper de la RSU en la 

transformació econòmica, social i ambiental. En aquesta hi van 

participar Maria Rosa Terradellas (Càtedra RSU-UdG), Josep M 

Canyelles (Respon.cat), José A Lavado (Idea) i Gemma Xarles (UOC). 

La taula rodona va ser moderada per Lluís Garay, Director del 

Màster Universitari en RSC de la UOC, i  va desvetllar un interessant 

debat tant entre els ponents com amb els assistents 

 

              
. 

- Com cada any, responsables de la Càtedra de RSU de la UdG van 

participar activament en la 10ena. Nit del Voluntariat que es va 

celebrar el 20 de novembre de 2015.  
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- El 24 de novembre de 2015, la Càtedra va organitzar  la Jornada 

Advance Pymes a l'Auditori Manel Xifra Boada del Parc Científic i 

Tecnològic de la Universitat de Girona. El curs, dirigit a gerents, 

directius i professionals de les pimes va tenir una gran participació i 

unes ponències de gran qualitat.   

   Es van portar a terme 3 conferències i una taula rodona en la que hi 

varen participar Ingrid Rahola i Gloria Salomó de Llagurt i  Francesc 

Planas de Prefabricats Planas , i membre del Consell Assessor de la 

Càtedra. La taula va ser moderada per Martí Casadesús, membre del 

Consell Assessor de la UdG. El ponents van presentar les seves 

experiències d'èxit des d’una profunda anàlisi d'on venen, a on estan i 

cap a on volen anar. La responsabilitat social corporativa també va tenir 

cabuda a la taula rodona, on els ponents van exposar els seus exemples 

per poder servir d'inspiració i ajuda. 
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2. IMPULS DE LA CÀTEDRA DE RSU DE LA UdG.  

- Plena activació del Consell Assessor. Durant l’any 2015 el Consell 

Assessor es va reunir dues vegades, el 7 d’abril  i el 16 d’octubre de 

2015.  

 

 

 

- S’ha millorat la web de la Càtedra 

- L a Càtedra ja compta amb un espai específic del Parc Científic i 

Tecnològic de la UdG a l’edifici Casademont 

- Durant el 2015 es va incorporar l’Alba Moreno com a becària de  la 

Càtedra de RSU per col·laborar en portar a terme el seu funcionament. 

- Hem ampliat la càtedra amb nous col·laboradors: L’Helena Benito, 

professora de la UdG a la Facultat de Ciències Econòmiques i 
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Empresarials , com a responsable de l’àmbit de Responsabilitat 

Corporativa  de la Càtedra.  

                                  

3. FORMACIÓ ESTUDIANTS I PERSONAL DE LA UDG EN RSU 

 

- El 10 d'abril, la directora de la Càtedra de RSU de la UdG va intervenir 

en el Curs de Cooperació de la UdG adreçat a estudiants i organitzat per 

l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament amb la ponència: EL 

COMPROMÍS SOCIAL DE LES UNIVERSITATS. D'aquesta manera els 

estudiants de la UdG han tingut la possibilitat d'apropar-se al concepte 

de RS i conèixer els àmbits d'actuació d'aquesta. 

                        

- La Càtedra de RSU i el Consell Social, van convocar 10 ajuts per 

estudiants per assistir al Curs: "La Agenda del Desarrollo Post-2015: 

Prioridades y Recursos para un Desarrollo Incluyente y Sostenible" 

organitzat per la Xarxa de Càtedres Santander en el marc dels cursos 

d'estiu de la UCM a Madrid, del 13 al 15 de juliol de 2015. El curs tenia 
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per objectius crear un espai de debat i reflexió sobre els diferents 

aspectes compromesos amb  l'Agenda del Desenvolupament.  

-  

 
 

A la convocatòria es van presentar 9 estudiants, els quals van participar 

activament en el curs d’estiu. 

 

El curs es va dividir en tres dies molt interessants que van recollir 

conferències, taules rodones i jornades educatives. 

 

El primer dia els alumnes van poder aprendre molt de les conferències i 

taules rodones de Giovanni Andrea Cornia (Universitat de Florència), 

José Antonio Alonso (UCM), Martin Rivero (SEGI), Rafael Domínguez 

(Universidad de Cantabria), Lourdes Benavides (Intermon-Oxfam), 

Carlos Mataix (Universidad Politécnica de Madrid), Iliana Olivié (Real 

Instituto Elcano) i Ana Rosa Alcalde (Alianza para la Solidaridad). Aquest 

primer cicle de taules rodones i conferències va anar dirigit, 

principalment, a presentar les novetats i desafiaments de l'Agenda del 

Desenvolupament Post-2015 i les implicacions del sistema de 

cooperació. 

 

El dimarts 14 de juliol va tractar principalment sobre el finançament de 

l'Agenda Post-2015, el desafiament de la sostenibilitat ambiental i la 

implicació dels actors i els partits polítics. Per aprendre sobre aquests 

aspectes hi van haver conferències i taules rodones de Diego Vázquez-

Brust (Royal Holloway University of London), Carlos Garcimartín 

(Universidad Rey Juan Carlos), Victoria Muriel (Universidad de 

Salamanca), Jorge García Arias (Universidad de León), Verónica López 

Sabaté (AFI), representants de Podemos, Ciutadans, PSOE i PP, Edmund 

Valpy FitzGerald (Oxford University), etc. 
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L'últim dia del curs es va portar a terme a la Universidad Francisco de 

Vitoria, on els estudiants van poder gaudir d'una meravellosa jornada 

educativa per una participació inclusiva, anomenada "Tots diferents i 

iguals". En aquesta jornada van aprendre molt sobre la inclusió de les 

persones amb discapacitat, van fer activitats que consistien en aprendre 

llengua de signes, jugar al bàsquet en cadira de rodes, etc. 

 

El Curs es va tancar amb un gran aprenentatge sobre responsabilitat 

social i amb una experiència pedagògica molt satisfactòria. 

 

             
 

 4. DIFUSIÓ DE LA RS A LES COMARQUES GIRONINES: 

- Durant l’any 2015 s’ha  treballat en l’edició d’un manual senzill, que 

aviat s’editarà,  per oferir-lo a les petites empreses per tal que 

iniciïn actuacions de Responsabilitat Social en el seu àmbit. 

5. ESTUDIS I RECERQUES:  

-  Tot i que s’havia plantejat  iniciar un estudi per analitzar les qualitat 

de les actuacions que porten a terme les entitats solidàries, per ara 

no s’ha portat a terme.  

-   Tampoc s’ha endegat cap recerca que ens informi de la RS a les 

comarques gironines i a la Universitat.  
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6. PARTICIPAR ACTIVAMENT EN TOTES LES ACTUACIONS PREVISTES PER 

LA XARXA DE CÀTEDRES DE RS DEL BANC DE SANTANDER 

-  La directora de la Càtedra participa activament en les Trobades 

periòdiques de la Xarxa de Càtedres Santander . La Xarxa de Càtedres 

Santander es reuneix habitualment, a la Ciudad Financiera a Boadilla del 

Monte (Madrid),  per decidir aspectes comuns a les càtedres i portar a 

terme activitats conjuntes. Durant l’any 2015 es van portar a terme les 

següents trobades: 13 de febrer, el 20 de març , 7 i 8 de maig a la 

Universitat de Màlaga,  13 de juliol , 18 de setembre a  Madrid .  

             

-  Creació de la Xarxa de Càtedres Santander de Responsabilitat Social.  

El 7 de maig de 2015 al Rectorat de la Universitat de Màlaga  es va 

signar la creació de la Xarxa de Càtedres Santander de Responsabilitat 

Social, constituïda per les universitats de Màlaga, Alcalá de Henares, 

Castella la Manxa, Salamanca, Francisco de Vitòria i Girona , així com 

per la Fundació Universia i el Banc Santander a través de Santander 

Universitats. 
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L'objectiu que es persegueix amb la creació  de la nova Xarxa de Càtedres  

és constituir un espai  idoni per  afavorir la formació, l'enriquiment, la 

innovació, la recerca, l'impuls de les idees i l'intercanvi de pensaments i 

obres que donin impuls a les activitats de docència i recerca al voltant de 

la matèria de la Responsabilitat Social, tant en l’àmbit nacional, com 

iberoamericà  i de la resta del món. 

 

  

 

 


