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A. RELACIÓ D’ACTIVITATS  

A.1.  TROBADES DEL CONSELL ASSESSOR DE LA CÀTEDRA DE RSU  

 18 de gener de 2019 

En aquesta reunió es va revisar i aprovar la memòria del 2018 de la càtedra. També, es va 

parlar de l'organització de la III Jornada de la Càtedra de RSU i es va proposar que hi hagués 

una presentació per part del Sr. Vicente del Bosque i la periodista Carme Vinyoles.  

Es van acordar  les organitzacions a les que es demanarien que fessin arribar l’enquesta a les 

diferents entitats i institucions. Es va proposar demanar-ho a les següents: PIMEC, Fòrum 

Carlemany, AGE,  FCVS, Coordinadora d’ONGs, Ajuntament de Girona, Consell Comarcal. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2QzAnYi 

 

 

 

 

 

 15 de novembre del 2019 

En primer lloc, a la reunió del Consell Assessor es va fer esment i una breu valoració general de 

les activitats realitzades durant l’any. La Sra. Dalilis Escobar va informar dels resultats de 

l’enquesta sobra la Responsabilitat Social Territorial de les comarques gironines. També es va 

aprovar participar en el segell d’Empresa o Entitat compromesa amb la Cultura, creat per la 

Fundació Catalunya-Cultura amb la col·laboració de la Càtedra RSU i l’apadrinament de 

l’escultura sobre el Diari d’Anne Frank, de Xavier Roqueta,  del programa Apadrinem  

Escultures dels Amics de la UNESCO a Girona, per part de la Càtedra RSU. 

Finalment, es va informar de l’organització de la IV Jornada de la Càtedra RSU  a realitzar al 29 

de novembre. 

 ENLLAÇ: https://bit.ly/36FnUbo 

 

 

https://bit.ly/2QzAnYi
https://bit.ly/36FnUbo
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A.2 PARTICIPACIÓ DE LA CÀTEDRA EN JORNADES, CONGRESSOS, CURSOS 

I ACTES  

PARTICIPACIÓ AL VIè CONGRÉS NACIONAL DE RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL  A 

SARAGOSSA 

 6, 7 i 8 de febrer de 2019 

Helena Benito i M. Rosa Terradellas varen ser convidades a participar en el VI Congrés Nacional 

de Responsabilitat Social a Saragossa.  

Es varen portar a terme diferents taules rodones. La taula rodona del matí del primer dia va 

tractar sobre El lideratge empresarial en l’Agenda 2030. Els ponents que hi van participar van 

analitzar el seu compromís en el compliment dels ODS i van coincidir en que s’ha de comptar 

amb una direcció responsable i informada per la seva correcta implementació. A la tarda hi va 

haver dues taules rodones i la presentació d’un llibre. La primera va tractar el tema 

L’administració pública en la implementació efectiva dels objectius de desenvolupament 

sostenible i la segona  La gestió responsable per a una correcte implementació. Finalment, el 

dia va concloure amb la presentació del llibre 9 necesarios debates sobre la responsabilidad 

social de David Lafuente, en la que Maria Rosa Terradellas va participar com una de les  

autores d’aquest. 

El segon dia de congrés es van portar a terme 3 taules rodones i l’acte de clausura. Les tres 

taules rodones portaven per títol El Tercer Sector: L’actor Imprescindibles, El seguiment de 

l’Agenda 2030 i La postveritat: Responsabilitat Social i indiferència a la veritat. 

Finalment, el congrés es va tancar amb un auditori ple i entregat escoltant la darrera 

conferència i les conclusions del congrés. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2sas7oi 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2sas7oi
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PARTICIPACIÓ A L’ACTE;  CONDUÏT PER SOR LUCIA CARAM;  PER PRESENTAR EL PROJECTE 

“INVULNERABLES” 

 25 de febrer de 2019 

La directora de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona, 

Maria Rosa Terradellas, va assistir a l'acte de Sor Lucia Caram a Can Xiquet de Campllong. En 

aquest, Sor Lucia Caram va presentar el seu projecte “Invulnerables” a 40 dones gironines 

convidades per Francesc Bosch de la Comissió de Responsabilitat social de DIBOSCH. 

 ENLLAÇ: https://bit.ly/3bvMhLk 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ A LA JORNADA: L’APRENENTATGE SERVEI I LES MISSIONS DE LA UNIVERSITAT 

 22 de març de 2019  

La directora de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG va participar a una 

jornada de la Universitat de Barcelona per debatre l’“Aprenentatge Servei des de la docència, 

la recerca i la Responsabilitat Social”. 

L’objectiu d’aquesta jornada, d’una banda, era reflexionar sobre la universitat compromesa 

amb l’entorn, i per altra banda, fer visibles les accions desenvolupades pel professorat en les 

missions de la universitat. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2ONWWrb 

 

 

 

 

https://bit.ly/3bvMhLk
https://bit.ly/2ONWWrb
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PARTICIPACIÓ AL CURS D’ESTIU 2019 “ODS Y ECONOMÍA CIRCULAR” A CALASPARRA, 

MÚRCIA 

 8, 9 i 10 de juliol de 2019 

14 estudiants i 2 professores de la UdG van participar al curs d'estiu de la Xarxa de Càtedres 

Santander RSC anomenat "ODS y economia circular".  Aquest curs va estar organitzat per la 

Càtedra Internacional de Responsabilitat Social de la UCAM (Universidad Católica San Antonio 

de Murcia) a Calasparra (Múrcia). Hi va haver al voltant de 50 participants. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2SCcv6h 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ A LA JORNADA D’EMPRENEDORIA DEL VIVER DE SALT 

 12 de novembre de 2019 

Maria Rosa Terradellas va participar com a ponent a la Jornada d’innovació empresarial i 

emprenedoria social “connectant idees i persones” portada a terme al Viver de Salt per parlar 

de les empreses amb ànima social. Tres persones més van participar com a ponents de l’acte. 

En primer lloc, Guillaume Teyssie, focalitzant la seva intervenció amb el mètode Pentagrowth, 

en segon lloc, Jordi Reixach, focalitzant el seu discurs amb l’Storytelling, i, l’últim ponent va ser 

Mohamed El Amrani, parlant del mercat d’oportunitats. 

El regidor Toni Vidal va ser l’encarregat de presentar l’acte, en el qual hi van acudir una 

cinquantena de persones que a la primera part van participar com a oients i, a la segona, la 

seva participació va ser activa a través de la realització d’una dinàmica cooperativa que va 

concloure l’acte. 

 ENLLAÇ: https://bit.ly/2uECphM 

 

 

https://bit.ly/2SCcv6h
https://bit.ly/2uECphM
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PARTICIPACIÓ A LA JORNADA “UN MÓN MILLOR” 

 13 de novembre de 2019 

La directora de la Càtedra de RSU va participar a la Jornada Un món millor, en la que altres 

experts, empresaris i responsables de diferents institucions van donar exemples de casos d’èxit 

d’iniciatives socialment responsables. Maria Rosa Terradellas hi va participar a través d’una 

xerrada que portava per títol I jo, què puc fer?. 

En primer lloc, es va donar la benvinguda als assistents i, tot seguit, Mireia Gorchs, responsable 

d’Acció Social de CaixaBank a la Direcció Territorial de Catalunya, va parlar de com integrar la 

responsabilitat corporativa en els negocis. En segon lloc, M. Rosa Terradellas va portar a terme 

la seva conferència. Tot seguit, es va prosseguir amb la primera taula rodona i la presentació 

de casos d’èxit amb les diferents representats i directores d’empreses. Després, la responsable 

de RSC d’Eurofirms, Maria Fraile, va portar a terme una sessió pràctica que va acabar per 

donar lloc a la darrera taula rodona i l’última conferència. 

 ENLLAÇ: https://bit.ly/2Si1YOy 

 

 

 

PARTICIPACIÓ A LA PRESENTACIÓ DEL SEGELL D’EMPRESA O ENTITAT COMPROMESA AMB 

LA CULTURA A BARCELONA 

 21 de novembre de 2019 

La directora de la Càtedra RSU va presentar, juntament amb la Fundació Catalunya Cultura, el 

segell d’empresa o entitat compromesa  en l’acte de lliurament dels Premis Impulsa Cultura 

2019 de la Fundació Cataluña Cultura al saló de descans del Liceu de Barcelona. 

 ENLLAÇ: https://bit.ly/2SDAphJ 

 

 

 

https://bit.ly/2Si1YOy
https://bit.ly/2SDAphJ
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PARTICIPACIÓ EN EL IX ENCUENTRO DE LA RED DE CÁTEDRAS SANTANDER  

 10 de desembre de 2019 

La directora de la Càtedra RSU va participar en el IX Encuentro de la Red de Cátedras 

Santander celebrat a Madrid, en el context de la Cumbre Mundial del Clima COP 25 amb la 

presentació de “Territorios Socialmente Responsables” i el “Sello empresa o entidad 

comprometida con la cultura”. 

 ENLLAÇ: https://bit.ly/2KBXb5R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2KBXb5R
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A.3.  PARTICIPACIÓ DE LA CÀTEDRA EN CONGRESSOS, FORUMS I ACTES A 

NIVELL INTERNACIONAL  

PARTICIPACIÓ AL FÒRUM DE LA UNIVERSITAT VERACRUZANA DE MÈXIC I A D’ALTRES 

ACTIVITATS A LES CIUTATS DE XALAPA I VERACRUZ DE MÈXIC 

 28 i 29 de març de 2019 

El 28 i 29 de març, Maria Rosa Terradellas va participar amb una conferència i en tallers en un 

Fòrum de la Universitat Veracruzana de Mèxic, per impulsar la Responsabilitat Social 

Universitària. En aquest hi van assistir professorat i personal d’adminsitració i serveis de la U. 

Veracruzana per redefinir cpom porten la RSU a aquesta universitat.  El Forum es va portar a 

terme a Xalapa i on line hi participaven professorat i PAS de 7 seus d’aquesta universitat.  

També  a Xalapa va realitzar un col.loqui amb autoritats d’aquesta universitat sobre RSU.  I va 

mantenir una altra reunió amb els coordinadors dels 7 observatoris amb que compta aquesta 

universitat.  

En dies posteriors va participar impartint una conferència a la Facultat d'Administració de 

Veracruz, amb estudiants, professorat, administratius i empresaris sobre la necessitat d'incidir 

mitjançant procesos co-creatius per impulsar la responsabilitat social. També hi va haver una  

trobada en el camp Mocambo de Veracruz amb coordinadors de RS i el Vicerector. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/3bvNS3M 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3bvNS3M
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SEGONA TROBADA DEL PROJECTE EUROPEU EUSREXCEL TOWARDS A EUROPEAN 

UNIVERSITY SOCIAL RESPONSABILITY EXCELLENCE AWARD 

 17 i 18 de juny de 2019 

Els socis del Projecte Europeu EUSRExcel Towards a European University Social Responsibility 

Excellence Award es van trobar a Girona el 17 i 18 de juny convocats per la càtedra de RSU. El 

projecte, del que la càtedra en forma part, es va iniciar el 2018 i finalitzarà el 2021, està 

finançat pel programa ERASMUS + Strategic partnership – Higher Education (Project Number: 

2018-1-BE01-KA203-038570). 

El Promotor i Coordinador del Proyecto és CONEXX, una spin-off de la Universitat Lliure de 

Brussel·les. El consorci està format per socis de Roma (Itàlia), Girona (Espanya), Dublín 

(Irlanda), Brussel·les (Bèlgica), Bucarest (Romania) i Vassa (Finlàndia). 

El socis es van reunint en trobades transnacionals. La primera va ser a Roma el novembre de 

2018, la segona a Girona el juny de 2019; la tercera serà a Dublín el maig de 2020; la quarta a 

Bucarest el setembre de 2020; i la darrera a Brussel·les el juny de 2021. Per ara, el ritme de 

treball és intens i es van acomplint els objectius previstos. A la trobada de Girona hi van 

participar 15 persones.  

 ENLLAÇ: https://bit.ly/2HiqEA6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2HiqEA6
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PARTICIPACIÓ AL CIRD 2019 A BUCARAMANGA (Colòmbia) 

 12 i 13 de setembre de 2019 

El 12 i el 13 de setembre Maria Rosa Terradellas va participar al primer Congreso Internacional 

sobre la Reducción de las Desigualdades - CIRD 2019 portat a terme per la Universidad 

Cooperativa de Colòmbia a Bucaramanga. 

El congrés s'articulava en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), tot i això 

els assistents van poder gaudir d'altres temes de gran importància com els processos de pau, 

les desigualtats, l'apoderament de les dones i altres experiències que van permetre fer una 

crida a la resiliència. 

Finalment, dels ponents convidats al congrés, se'n destaquen sis provinents de diferents 

països: Equador, Brasil, Canadà, Mèxic, Colòmbia i el darrer, representat per la Directora de la 

Càtedra, Espanya. 

 ENLLAÇ: https://bit.ly/38paO2M 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ AL VII FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL A VALPARAÍSO 

 3-5 d’octubre de 2019 

El VII Foro de Responsabilidad Social Territorial a Valparaíso (Xile), organitzat per ORSALC –

UNESCO, va comptar amb un ample ventall de conferències que segueixen l'eix temàtic 

"Ambiente e instituciones de educación superior sostenibles" amb ponents provinents de 

diferents universitats. Entre elles, la directora de la Càtedra RSU. 

 Maria Rosa Terradellas va presentar la Càtedra i la Universitat de Girona mitjançant les 

ponències "Las tertulias-cena sociales. Una experiencia interinstitucional para empoderar de 

https://bit.ly/38paO2M
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manera informal a la sociedad" i "Sumando saberes y experiencias para mejorar la gobernanza 

e incidir en la excelencia en responsabilidad en las instituciones europeas de educación 

superior". 

També va presentar un pòster explicatiu de les funcions i activitats que porta a terme la 

càtedra.  

 ENLLAÇ: https://bit.ly/2uGDHsB 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ AL COLOQUIO “TRANSFORMACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL” 

 14 de noviembre de 2019 

La directora de la Càtedra va assistir al Coloquio transformación y compromiso social a la Casa 

de México, a Madrid, organitzat per la Universidad de Anahuac de Mèxic,  per participar com a 

ponent a la Mesa de trabajo 3: La economía y las humanidades como transformadores 

sociales. 

Va ser una jornada en la que es van compartir idees i coneixements entre els diferents ponents 

i el públic. L'objectiu que es perseguia era promoure un espai per l'intercanvi d'aprenentatge, 

postures i punts de vista propiciant la reflexió i la crítica.  

 ENLLAÇ: https://bit.ly/2SopglT 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2uGDHsB
https://bit.ly/2SopglT
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A.4. ORGANITZACIÓ DE JORNADES I ACTES PER PART DE LA CÀTEDRA DE 
RSU 
 

ORGANITZACIÓ DE LA 3a JORNADA DE LA CÀTEDRA RSU DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

 22 de febrer de 2019 

La tercera jornada de la Càtedra RSU es va portar a terme a l’Auditori Jaume Casademont del 

Parc Científic i Tecnològic i va estar organitzada per la Càtedra amb la col·laboració del Consell 

comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Girona. 

En aquesta jornada es va animar a entitats, institucions i empreses de la Comarca del Gironès a 

participar en un estudi per poder saber si el Gironès és un Territori Socialment Responsable. La 

presentació d’aquest estudi va anar a càrrec del Sr. Martí Casadesús.  El Sr. Vicente del Bosque 

i el Sr. Josep Maria Fonalleras van participar amb una conversa per animar a les entitats a 

participar en l’estudi. La presentació de la conversa  va ser a càrrec del Sr. Francesc  Francisco-

Busquests.  

L’acte es va finalitzar amb un pica-pica-dinar-networking. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2s9y1Gn 

 

 

 

 

 

ORGANITZACIO DE LA 1a JORNADA D’EMPRESA I RESPONSABILITAT SOCIAL: PRESENT I 

FUTUR 

 15 de març de 2019 

Aquesta jornada es va portar a terme per primer cop el març del 2019. Va estar organitzada 

per tres càtedres diferents de la Universitat de Girona: la Càtedra Cambra de l’Empresa 

Familiar, la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària i la Càtedra de Joves Emprenedors. 

https://bit.ly/2s9y1Gn
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La jornada va començar amb la inauguració realitzada per Sílvia Llach, vicerectora de Territori i 

Compromís Social; Pilar Marquès, directora de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar; Maria 

Rosa Terradellas, directora de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària, i Laura Vall-

Llosera, directora de la Càtedra de Joves Emprenedors. 

Tot seguit, es va portar a terme la primera taula rodona que tractava el tema Millorant el 

futur, moderada per Jaume Fàbrega, Vicepresident de la Cambra de Girona. Com a ponents hi 

van participar Joana Amat (Projecte Co-persona, presidenta, FIDEM i Co-persona) i Mireia 

Esteve (Xarxa Gironina per a la Reforma Horària. A la  xerrada on van sorgir moltes idees i 

aportacions i es van donar a conèixer les actuacions que s’estan realitzant en l’actualitat per a 

millorar el futur de la societat. 

Finalment, es va celebrar una altra taula rodona anomenada Analitzant el present, moderada 

per Sílvia Castelló (Directora de Qstura) i  com a  ponents van participar  Jordi Pou (CEO, Ital 

Coffee), M. Rosa Agustí (Directora d’Assegurances Allianz) i Mercè Mullor (Consellera delegada 

de Mullor Services). A la taula rodona es va mostrar el motiu pel qual aquestes empreses són 

socialment responsables, i què fan actualment per donar un valor afegit als seus treballadors i 

clients. 

ENLLAÇ: https://bit. ly/2OOwSvP 

 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE LA PRESENTACIÓ  DE LA INICIATIVA “EDIFICIS POSITIUS” 

 9 d’octubre de 2019 

Edificis Positius és una iniciativa transformadora que té per objectiu fer dels edificis un actor 

de canvi de les ciutats i pobles, apoderant els ciutadans i les ciutadanes i generant un nou 

àmbit des d’on abordar els reptes de civisme i sostenibilitat, de manera que es generin 

comunitats que vulguin viure positivament l'experiència de ser veïns i veïnes. 

https://bit.ly/2OOwSvP
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L’acte, organitzat per la càtedra de RSUI i  celebrat al CaixaFòrum de Girona, hi van participar 

una trentena de persones molt diverses: representants d’institucions públiques, universitats, 

empreses, teixit veïnal, social i cultural. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/31SdUtr 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE LA IV JORNADA DE LA CÀTEDRA DE RSU 

 29 de novembre de 2019 

Una cinquantena de persones, entre elles, membres del Consell Assessor de la Càtedra i 

l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, van assistir a la IV Jornada de la Càtedra RSU portada 

a terme a l’Auditori Josep Irla de Girona. 

La Presidenta del Consell Social de la UdG, Rosa Núria Aleixandre, va inaugurar i presentar 

l'acte juntament amb la directora de la Càtedra, Maria Rosa Terradellas. En segon lloc, la 

Presidenta d'Amics de la UNESCO de la ciutat, Dolors Reig, va presentar l'escultura que la 

càtedra apadrinarà al 2020 en el marc del Projecte educatiu i ciutadà “Apadrinem escultures”. 

En tercer lloc, Martí Batllori va presentar Joaquim Nadal que va impartir una conferència que 

portava per nom “Ciutadania i Territoris Socialment Responsables”. En quart lloc, Martí 

Casadesús i Dalilis Escobar van presentar els resultats de l'estudi realitzat per mostrar si la 

comarca del Gironès és un Territori Socialment Responsable. Seguidament, es va portar a 

terme el sorteig del sopar entre totes aquelles entitats que van participar en l'estudi. 

L’acte es va concloure amb un pica-pica-dinar networking  servit per la Fundació Ramon 

Noguera. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2weYKmv 

 

https://bit.ly/31SdUtr
https://bit.ly/2weYKmv
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ORGANITZACIO DE L’ACTE DE PRESENTACIÓ DEL SEGELL D’EMPRESA O ENTITAT 

COMPROMESA AMB LA CULTURA A GIRONA 

 4 de desembre de 2019 

La Fundació Catalunya Cultura i la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària van convidar  

empreses i entitats compromeses amb el mecenatge cultural gironí per presentar el segell 

d’empresa o entitat compromesa amb la cultura que s’atorgarà a totes aquelles empreses i 

entitats que recolzen, promouen i impulsen la cultura.. 

La directora de la Fundació Catalunya Cultura, la Sra. Maite Esteve, va presentar l'acte 

mostrant un vídeo sobre  la importància que cal donar a la cultura. Seguidament, va donar pas 

a la Sra. Teresa Turiera-Puigbò que va presentar el seu projecte i un documental que en va 

sorgir i que es presentarà l'any 2020. Després, la directora de la Càtedra RSU i la Sra. Helena 

Benito van presentar el Segell Empresa o Entitat Compromesa amb la cultura. Finalment, el 

vicepresident segon de la Diputació de Girona, el Sr. Albert Piñeira, va tancar l'acte i va donar 

pas al refrigeri i networking. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2HhIBil 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2HhIBil
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A.5. TERTÚLIES SOCIALS-SOPAR, ORGANITZADES CONJUNTAMENT PER 

LA CÀTEDRA DE RSU I LA FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT 

SOCIAL A LES COMARQUES GIRONINES 

 

3a TERTÚLIA SOCIAL-SOPAR  “QUÈ EN SAPS? TENS OPINIÓ SOBRE: ELS MATRIMONS 

FORÇATS?” 

 7 de març de 2019 

La Càtedra de RSU va organitzar, juntament amb la Federació Catalana de Voluntariat la 3a 

Tertúlia Social-Sopar que portava de títol Què en saps? Tens opinió sobre: Els matrimonis 

forçats?. La Sra. Sònia Cervià, responsable de comunicació de la Coordinadora d’ONGs, va ser 

la responsable de conduir l’acte i la Sra. Carme Vinyoles, periodista i secretària de Valentes i 

Acompanyades, va participar com a ponent-convidada, juntament amb  Binta Jadama,  

Coumba Baldeh, Maimouna Kebbe i Aya Sima, 4  noies que havien patit aquesta situació . 

A l’acte hi van assistir unes 30  persones.  

ENLLAÇ: https://bit.ly/2MBHs8K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2MBHs8K
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4a TERTÚLIA SOCIAL-SOPAR “PODEM PRESCINDIR DELS DRETS SOCIALS?” 

 4 d’abril de 2019 

La Càtedra de RSU va organitzar, juntament amb la Federació Catalana de Voluntariat la 4a 

Tertúlia Social-Sopar que tractava el tema dels drets socials, portant per títol Podem prescindir 

dels drets socials?. Hi va participar com a ponent-convidat el Sr. Marco Aparicio Wilhelmi, 

professor de Dret Constitucional de la Universitat de Girona i president de l’Observatori DESC 

(Drets Econòmics Socials i Culturals). L’acte el va presentar el Sr. Pau Lanao Reverter, 

periodista d’El Punt Avui. Hi van assistir unes 30 persones. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/3a2nyO6 

 

 

 

 

 

5a TERTÚLIA SOCIAL-SOCIAL “ECONOMIA SOCIAL SENSE AFANY DE LUCRE” 

 6 de juny de 2019 

La Càtedra de RSU va organitzar, juntament amb la Federació Catalana de Voluntariat la 5a 

Tertúlia Social-Sopar que portava de títol Economia social sense afany de lucre. La Sra. Sion  

Biurrun, periodista de TV3, va ser la responsable de conduir l’acte i el Sr. Cristòbal Colon, 

President de La Fageda, va participar com a ponent-convidat. A l’acte hi van assistir una 

cinquantena de persones.  

ENLLAÇ: https://bit.ly/39SwCoI 

  

 

 

 

https://bit.ly/3a2nyO6
https://bit.ly/39SwCoI


19 
 

6a TERTÚLIA SOCIAL-SOPAR “APRENENT A RESPECTAR ELS DRETS HUMANS DE LES PERSONES 

AMB DISCAPACITAT” 

 10 d’octubre de 2019 

La Càtedra va organitzar, juntament amb la Federació Catalana de Voluntariat la 6a Tertúlia 

Social-Sopar que tractava el tema dels drets socials, portant per títol Aprenent a respectar els 

drets humans de les persones amb discapacitat. Hi va participar com a ponent-convidat el Sr. 

Josep Maria Solé, advocat i director de Support. L’acte el va presentar la Sra. Clara Jordan, 

periodista delegada de Catalunya Ràdio a Girona. Hi van assistir unes 60 persones. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2sRlXKj 

 

 

 

 

 

7a TERTÚLIA SOCIAL-SOPAR “L’ESTIGMA DELS TRASTORNS MENTALS” 

 7 de novembre de 2019 

La Càtedra de RSU va organitzar, juntament amb la Federació Catalana de Voluntariat la 7a 

Tertúlia Social-Sopar que portava de títol L’estigma dels trastorns mentals. La Sra. Carme 

Martínez, directora de Ràdio Girona – Cadena Ser a Catalunya, va ser la responsable de conduir 

l’acte i el Sr. Hugo Rovira de Saralegui i el Sr. Claudi Camps, va participar com a ponent-

convidat. A l’acte hi van assistir una trentena de persones. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2Nb6j3j 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2sRlXKj
https://bit.ly/2Nb6j3j
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A.6. PARTICIPACIÓ EN COMISSIONS I COMITÈS DE RESPONSABILITAT 

SOCIAL  DE LA CÀTEDRA DE RSU 

 

Anna M. Geli i M. Rosa Terradellas, són membres de la Comissió de RS de la Real Federación 

Española de Fútbol (Madrid).  

M. Rosa Terradellas, és membre del Directori de l’”Observatorio de la Responsabilidad Social 

de América Latina y el Caribe” (ORSALC) de l’IESALC de la Unesco.  

M. Rosa Terradellas forma part de la Comissió Acadèmica de Respon.cat i dels Premis 

Respon.cat.  

M. Rosa Terradellas forma part de la Comissió de Responsabilitat Social de l’Associació 

d’Universitats Públiques Catalanes (ACUP)  
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A.7. PROJECTES EUROPEUS EN ELS QUE PARTICIPA LA CÀTEDRA DE RSU 

La Càtedra participa en el projecte europeu Erasmus+ EUSRexcel : TOWARDS A EUROPEAN 

UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY EXCELLENCE AWARD . El projecte, es va iniciar el 2018 i 

finalitzarà el 2021, està finançat pel programa ERASMUS + Strategic partnership – Higher 

Education (Project Number: 2018-1-BE01-KA203-038570). 

 

La seva finalitat  és  dissenyar una wiki, un glossari de temes relacionats amb la RSU y 

finalment crear un segell de Excel·lència de RSU per atorgar a les institucions europees 

d’educació superior socialment responsables.  

 

EUSRexcel, està  constituït per un consorcio de 4 universitats: Dublín City University (Irlanda), 

Sapienza Università di Roma (Itàlia), VAMK (Finlàndia), Universitat de Girona (España) i 3 

organitzacions de la societat civil implicades en la responsabilitat social de la universitat , 

CONEXX-Europe (Bèlgica), Innovate 4 Future (Romania) i el Centre de formació en Innovació 

(España). 
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B. BEQUES I AJUTS 

CONVOCATÒRIA DE LA CÀTEDRA DE RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA DE LA UdG, 

AMB LA COL·LABORACIÓ DEL CONSELL SOCIAL, DE 15 AJUTS PER PARTICIPAR EN EL CURS 

D’ESTIU QUE ORGANITZA A MÚRCIA LA RED DE CÁTEDRAS SANTANDER,  SOBRE  TEMES 

VINCULATS A LA RESPONSABILITAT SOCIAL .  

 

La Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG, amb la col·laboració del Consell 

Social de la UdG, a l’igual que el conjunt de Càtedres que formen part de la Red de Cátedras 

Santander, vol facilitar que estudiants de la UdG participin en el curs d’estiu que promou cada 

any aquesta Xarxa. Per aquest motiu cada any treu una convocatòria amb la finalitat de 

fomentar la participació dels estudiants de la UdG en activitats formatives sobre 

Responsabilitat Social, organitzades per  la Red de Cátedras Santander. El 219 el curs d’estiu  

sobre Responsabilitat Social “ODS y Economia Circular”, s’organitzava a la Universitat Catòlica 

San Antonio de Múrcia i es va treure una convocatòria per tal que hi poguessin participar 15 

estudiants de la UdG. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2UP5a5V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2UP5a5V
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C. RESSÓ EXTERN DE LA CÀTEDRA RSU 

LA UDG COORDINA UNIVERSITATS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

 10 de gener de 2019 

El Punt Avui publica un article que mostra que la Universitat de Girona coordina la xarxa 

europea Copernicus Alliance, que està formada per 22 universitats i institucions europees que 

treballen per un desenvolupament sostenible. Diversos membres de la Càtedra can participar 

en aquesta trobada: Anna M. Geli, Helena Benito, Leslie Collazo, M. Rosa Terradellas.  

ENLLAÇ: https://bit.ly/37wo5FD 

 

 

 

 

 

 

EL FUTBOL MÉS RESPONSABLE 

 9 de febrer de 2019 

El diari Marca fa ressò del Comitè de Responsabilitat Social 

que la Reial Federació Espanyola de Futbol va crear per tal 

de fomentar les bones pràctiques i apostar per una 

societat inclusiva i integradora a través de l’esport. Dues 

membres de la Càtedra RSU, Maria Rosa Terradellas i Ana 

Geli de Ciurana, van ser nomenades membres del Comitè 

Extern de Responsabilitat Social. 

ENLLAÇ:  https://bit.ly/2OURi6B 

 

 

https://bit.ly/37wo5FD
https://bit.ly/2OURi6B
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REBEL·LIA I LLIBERTAT 

 10 de març de 2019 

Carme Vinyoles publica un article que 

mostra un resum de la tercera Tertúlia 

Social-Sopar Què en saps? Tens opinió 

sobre: els matrimonis forçats? al diari El 

Punt Avui. 

 

ENLLAÇ: https://bit.ly/31RfXhs 

 

 

 

 

BALANÇ DEL CICLE DE TERTÚLIES SOCIALS 

 5 de setembre de 2019 

Xavier Ribas publica un article al Diari de Girona, en 

el que fa balanç del cicle de les tertúlies socials – 

sopar. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2NpIdCj 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/31RfXhs
https://bit.ly/2NpIdCj
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<<FEM PROPOSTES A TOTS ELS AGENTS PER IMPULSAR LA RESPONSABILITAT SOCIAL>> 

 6 de setembre de 2019 

La Federació Catalana de Voluntariat publica 

l’entrevista a Maria Rosa Terradellas al Diari de Girona. 

A l’entrevista es parla de la Càtedra de Responsabilitat 

Social Universitària de la UdG  (quins són els seus 

objectius, a quins àmbits està enfocada, com 

s’organitza, quins projectes han dut a terme, etc.) 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2vvQ4YE 

 

 

 

 

LA UDG, LÍDER A L’ESTAT EN ACCIONS DE VOLUNTARIAT 

 17 d’octubre de 2019 

El diari El Punt Avui publica l’article La UdG, líder a l’Estat 

en accions de voluntariat. Informa que la Universitat de 

Girona és la institució acadèmica amb major nombre de 

projectes de voluntariat de l’Estat espanyol. Fa referència 

a la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària (RSU) 

dient que la seva creació va ser una aposta clara per 

augmentar la responsabilitat social de la universitat. 

ENLLAÇ: https: //bit.ly/2NnoyTB 

 

 

 

https://bit.ly/2vvQ4YE
https://bit.ly/2NnoyTB
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<<EL SECRET DE L’ÈXIT ÉS ACONSEGUIR ESTABLIR UN 

VINCLE AMB L’USUARI>> 

 7 de novembre de 2019 

El Diari de Girona publica l’article de la periodista Clara 

Jordan El secret de l’èxit és aconseguir establir un vincle 

amb l’usuari. Fa un seguiment del que el ponent de la 6a 

tertúlia social-sopar, Josep M. Solé, va explicar en 

relació a l’entitat que dirigeix que és Support. 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2uNSoKv 

 

DISTINGEIXEN A MARIA ROSA TERRADELLAS AMB LA MEDALLA AL TREBALL PRESIDENT 

MACIÀ 

 17 de desembre de 2019 

Maria Rosa Terradellas va estar reconeguda amb la Medalla al treball President Macià per la 

seva llarga trajectòria professional a la UdG en la docència, la recerca i la gestió universitàries 

relacionades -sobretot- en el món de l'educació i de la inclusió. 

En fan difusió: El Punt Avui i La Vanguardia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENLLAÇ: https://bit.ly/2UMusBT   ENLLAÇ: https://bit.ly/2SFwa5g 

https://bit.ly/2uNSoKv
https://bit.ly/2UMusBT
https://bit.ly/2SFwa5g
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E. PUBLICACIONS y VÍDEOS  

EDICIÓ DEL LLIBRE TERTÚLIES SOCIALS 2018 – 2019 

 Agost de 2019 

La Càtedra de RSU de la UdG  va publicar el llibre Tertúlies Socials 2018-2019. Es tracta del 

recull de les cinc primeres Tertúlies Socials organitzades per la Càtedra i la Federació Catalana 

de Voluntariat Social (FCVS) a les comarques de Girona. De cada Tertúlia es troba un resum del 

contingut tractat, un reportatge fotogràfic i  les repercussions de les mateixes a la premsa 

local. També s'acompanya amb una valoració dels assistents així com propostes per a properes 

Tertúlies. El llibre és a l’abast de tothom qui el vulgui clicant l’enllaç següent i descarregant-se’l 

de forma gratuïta: https://www.documentauniversitaria.com/producte/tertulias-sociales-

2018-2019/ 

ENLLAÇ: https://bit.ly/38jqcO5 

 

 

 

 

 

 

VÍDEO RESUM DE LA I JORNADA EMPRESA I RESPONSABILITAT SOCIAL: PRESENT I FUTUR  

https://youtu.be/IG1q5fV6bLU 

VÍDEO RESUM DE LA III JORNADA DE LA CÀTEDRA DE RSU 

https://youtu.be/bHt_cBkoDnk 

VÍDEO RESUM DE LA IV JORNADA DE LA CÀTEDRA DE RSU 

https://youtu.be/_Xxx6pQT2II 

 

https://www.documentauniversitaria.com/producte/tertulias-sociales-2018-2019/
https://www.documentauniversitaria.com/producte/tertulias-sociales-2018-2019/
https://bit.ly/38jqcO5
https://youtu.be/bHt_cBkoDnk
https://youtu.be/_Xxx6pQT2II

