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1. MEMÒRIA 2016 DE LA CÀTEDRA DE RSU 

A. RELACIÓ D’ACTIVITATS 

A.1. Reunió per preparar la guia de Responsabilitat Social Empresarial. 

 16 de març de 2016 

La reunió va tenir la finalitat d'ultimar detalls sobre la guia que està preparant la Càtedra RSU 

de la UdG per poder oferir-la a totes aquelles petites i mitjanes empreses que es vulguin iniciar 

o aprofundir en la Responsabilitat Social Empresarial. 

 

 

ENLLAÇ: http://bit.ly/1PCV61U 

A.2. Jornada: Projecte Europeu: UE4SD "University Educators for Sustainable 

Development". 

 Del 13 al 15 d’abril de 2016 

El projecte motiu de la jornada pretén incorporar la sostenibilitat en el currículum de tots els 

estudis universitaris. 

           

ENLLAÇ:  http://bit.ly/1WtK2vX 

http://bit.ly/1PCV61U
http://bit.ly/1WtK2vX
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A.3. Foro de Responsabilitat Social de les Universitats Mexicanes. 

 27 i 28 d'abril de 2016 

El fòrum va anar destinat a desenvolupar projectes col·laboratius de recerca sobre 

responsabilitat social, encaminats a incidir en el desenvolupament de la societat. 

 

             
 

ENLLAÇ: http://bit.ly/1TaiB4D 

A.4. VII Trobada de la Xarxa de Càtedres Santander de Responsabilitat Social. 

 9 i 10 de maig de 2016 

La jornada va constituir un fòrum de debat i posada en comú de les línies de treball a realitzar 

en coordinació per les Càtedres i les entitats integrants de la Xarxa de Càtedres Santander. 

 

  

 

ENLLAÇ: http://bit.ly/1R18IEM 

 

http://bit.ly/1TaiB4D
http://bit.ly/1R18IEM
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A.5. Curs: El retorno económico y social de responsabilidad social: oportunidades 

empresariales. 

 4, 5 i 6 de juliol de 2016 

El curs tenia per objectius plantejar des de diferents perspectives l'aplicació de la RS a 

l'empresa com a generadora de retorns econòmics i socials al marge del crucial paper del valor 

afegit que implica per a tota empresa ser responsable en una societat cada vegada més 

exigent amb la sostenibilitat i les formes socialment responsables de negoci. Es va donar una 

beca a 5 estudiants de la UdG. 

 

  

 

ENLLAÇ: http://bit.ly/29sxiB8 

A.6. Entrega de II Premi Santander d'Investigació sobre RSC i el II Premi Santander al 

Millor Assaig Curt sobre RSC. 

 5 de juliol de 2016 

Es va promoure la participació d'universitaris, professors i investigadors en projectes i 

investigacions iberoamericans en relació als tres àmbits de la RSC: econòmic, social i ambiental. 

  

ENLLAÇ: http://bit.ly/2mhm7l4 

http://bit.ly/29sxiB8
http://bit.ly/2mhm7l4
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A.7. IV FORO REGIONAL ORSALC de Responsabilidad Social Territorial a Cartagena 

d'Índies. 

 8 al 11 d’agost de 2016 

Al fòrum es van tractar temes vinculats a la sostenibilitat per poder aconseguir un 

desenvolupament just i sostenible a nivell territorial. 

 

  

ENLLAÇ: http://bit.ly/2m7LRB1 

A.8. Jornada: X Aniversari de creació del CUCID a la Universitat de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

 21 de setembre de 2016 

El CUCID té una gran experiència en projectes de cooperació internacional per al 

desenvolupament. A la ponència es va destacar amb dades el compromís de la ULPGC amb la 

solidaritat, la lluita contra la pobresa i l'enfortiment institucional dels sistemes universitaris de 

països empobrits. 

 

  

ENLLAÇ: http://bit.ly/2cYx7Pt 

http://bit.ly/2m7LRB1
http://bit.ly/2cYx7Pt
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A.9. Jornada: XVI International Summer School on the Environment a Girona. 

 22 i 23 de setembre de 2016 

El projecte motiu de la jornada pretén incorporar la sostenibilitat en el currículum de tots els 

estudis universitaris. 

  

ENLLAÇ: http://bit.ly/2kH7U4r 

A.10. Trobada per completar el llibre sobre RS a les PIMES. 

 30 de setembre de 2016 

Es va mantenir una reunió per poder acabar d’acotar el llibre que es publicarà sobre la 

Responsabilitat Social a les PIMES i que servirà de guia. 

 

 

 

http://bit.ly/2kH7U4r
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A.11. Reunió: Constitució del Comitè Acadèmic de Respon.cat. 

 7 de novembre de 2016 

A.12. Jornada: 'Nuevas perspectivas en la gestión de la RS en las universidades' a la 

Universitat Jaume I. 

 29 i 30 de novembre de 2016 

Aquestes jornades pretenien estudiar com s'està aplicant la responsabilitat social en els 

campus i quines són les millors i més noves pràctiques en aquest camp. 

 

  

ENLLAÇ: http://bit.ly/2lqhlT5 

A.13. Jornada: Comitè Científic de l'ORSALC-UNESCO a Encarnación (Paraguai). 

 11 al 15 de desembre de 2016 

A la trobada es va definir el Pla Estratègic pels propers 5 anys d 'aquest organisme, avaluar el 

IV Foro Regional de Responsabilidad Social Territorial i planificar el V Foro. 

 

    

ENLLAÇ: http://bit.ly/2m7pOdX 

http://bit.ly/2lqhlT5
http://bit.ly/2m7pOdX
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B. RESSÒ EXTERN DE LA CÀTEDRA RSU. 

B.1. Universitat de Girona. 

 9 de maig de 2016 

 La UdG acull una trobada d'universitats i entitats que aposten per la 

responsabilitat social 

 

 

 
 

ENLLAÇ: http://bit.ly/2kHcShL 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2kHcShL
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B.2. Responsabilitat Global. 

 4 de juliol de 2016 

 Anna Maria Geli (UdG): "La ciència ajuda a la sostenibilitat, però l'educació 

també!" 

 

 

ENLLAÇ: http://bit.ly/2l32ey2 

http://bit.ly/2l32ey2
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C. CONVENIS. 

C.1. Incorporació de dos membres nous a la Xarxa de Càtedres Santander. 

 
 
 

 
Institucions participants 

 
Xarxa de Càtedres Santander de Responsabilitat 
Social (universitats de Alcalà de Henares, Castilla 
La Mancha, Catòlica de Murcia, Francisco de 
Vitoria - Madrid, Galícia-Norte de Portugal, 
Girona, Málaga i Salamanca), l’Associació 
Espanyola de Directius de Responsabilitat Social 
(DIRSE) i la Fundació Universia 

 
Breu descripció del propòsit 

del conveni 

 
Oficialitzar la incorporació de dos membres 
nous, la Universitat Catòlica San Antonio de 
Murcia (UCAM) i l’associació DIRSE. 

 
Data de signatura 

 
9 de maig de 2016 

 

D. COL·LABORADORS. 

Incorporació de dos membres nous al Consell Assessor de la Càtedra de RSU: 

 Leslie Mahe Collazo Exposito 

o Departament: Didàctiques Específiques (UdG) 

o Àrea de coneixement: Didàctica de Les Ciències Experimentals 

 

 Mohamed El Amrani 

o Coordinador de projectes a SUARA Cooperativa 

o President de l'Associació AZAHARA 
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E. PLA D’ACTUACIONS 2017. 

El Pla d’actuacions 2017 es centrarà en les següents propostes:  

1.Participació dels responsables de la càtedra en activitats pròpies de la RSU i difusió:  

- Participació en seminaris, congressos,  cursos i actes que s’organitzin sobre 

aquesta temàtica, tant a nivell nacional com internacional.  

- Participació en el l’Observatori de la RS d’Amèrica Llatina de la UNESCO.  

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

internacionals que promoguin la responsabilitat social 

2. Impuls de la Càtedra de RSU de la UdG. Amb la finalitat de consolidar l’estructura 

de la Càtedra i la seva visibilitat es volen portar a terme les següents actuacions: 

- Plena activació del Consell Assessor.  

- Millora de la web de la Càtedra. 

- Plena consolidació de la Càtedra al Parc Científic i Tecnològic de la UdG a 

l’Edifici Jaume Casademont. 

- Incorporació de personal de suport  (becari/a) a la Càtedra de RSU per 

col·laborar a portar a terme el seu funcionament i de estudiants en pràctiques 

de Pedagogia. 

- Ampliar el nombre de col·laboradors. 

 

3. Formació estudiants i personal de la UdG en RSU 

 

- Formació d’estudiants , PDI i PAS de la UdG en RSU. Es preveu portar a terme 

una experiència pilot amb el Banc de Santander sobre lliçons bàsiques 

d’economia per a persones vulnerables, amb la col·laboració de l’Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament. 

- Premis als millors treballs de Final de Grau i Màster de la UdG en RSU, en 

col·laboració amb el Consell Social de la UdG. 

- Becar a estudiants de la UdG per participar al curs d’estiu que organitza la 

Xarxa de Càtedres de  RS del Banc Santander. 

4. Difusió de la RS a les comarques gironines: 

- Organització d’una nova  Jornada i actes que promoguin la RS en totes les seves 

accepcions RSE,RECU, RSA, RSU. 

- Edició d’un manual senzill per oferir-lo a les petites empreses per tal que iniciïn 

actuacions de Responsabilitat Social en el seu àmbit. 
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5. Estudis i recerques:  

-   Inici d’un estudi per analitzar les qualitat de les actuacions que porten a terme 

les entitats solidàries.  

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

Universitat.  

-   Promoure recerques per a l’Educació per a la Sostenibilitat. 

6. Participar activament en totes les actuacions previstes per la Xarxa de Càtedres de 

RS del Banc de Santander: 

- Reunions mensuals del Comitè Editorial. 

- VIII Jornada de la Xarxa de Càtedres Santander a la ciutat que pertoqui. 

- Col·laboració amb el curs d’estiu sobre Responsabilitat Social a realitzar a 

Madrid el juliol de 2017. 

- Recerca sobre la petjada social del Banc Santander, etc. 


