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M. Rosa Terradellas i Piferrer
Directora de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG. Aquest departament es va crear el 2013 amb l’impuls de Càritas
Diocesana de Girona i Santander Universidades. Des del principi hi col·laboren l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i el Consell Social
de la UdG. Aquesta és una de les 34 càtedres amb què compta la UdG per mantenir una estreta i forta vinculació amb el territori.

«Fem propostes a tots els agents per
impulsar la responsabilitat social»

mer és remarcar la importància
de la Responsabilitat Social, tant
en l’àmbit universitari com a nivell extern de la societat. El segon
és promoure l’educació per a la
sostenibilitat en l’àmbit universitari, tan necessària per a estimular la consecució dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible
el 2030. I tercer, impulsar que les
petites i mitjanes empreses del
nostre territori, s’iniciïn o ampliïn el seu compromís amb la
Responsabilitat Social Empresarial, facilitant eines per incidir en
aquesta ﬁnalitat. Recentment la
Càtedra d’RSU va publicar la guia
Amb Valor Afegit amb la ﬁnalitat
de clariﬁcar conceptes vinculats
a la Responsabilitat Social, assenyalar algunes fases per fer-la efectiva i identiﬁcar bones pràctiques
portades a terme per petites i mitjanes empreses de les nostres comarques. La guia, a càrrec de Jo-

sep M. Canyelles, conegut impulsor de la Responsabilitat Social a
Catalunya, va comptar amb la
participació activa del nostre
Consell Assessor, que va aportar
idees i suggeriments per adaptarlos a les necessitats de les nostres
petites i mitjanes empreses.
P Quins són els propers projectes que teniu pensats?
R Amb l’inici d’aquest curs, comencem una nova etapa amb
dues actuacions que considerem
clau. La primera, molt ambiciosa,
consisteix a establir una sèrie
d’iniciatives i mecanismes d’actuació per demostrar, de manera
cientíﬁca i a mitjà termini, que la
comarca del Gironès pot ser declarada com a Territori Socialment Responsable (TSR) i, posteriorment, intentar-ho amb altres
comarques. Aquest procés suposa identiﬁcar agents de tots els
sectors, públics i privats, i de totes

les dimensions, amb la ﬁnalitat
que puguem analitzar com gestionen i milloren la responsabilitat social. A continuació, caldrà
establir un diàleg amb tots ells per
analitzar quins podrien ser alguns
indicadors comuns que ens permetessin comparar què estem
fent, i quin impacte tenen les nostres actuacions. Estem convençuts que totes aquestes actuacions ens permetran generar sinergies, deﬁnir els punts forts i els
reptes que tenim com a territori i
posar en valor el compromís que
tenim amb la responsabilitat social.
P I el segon projecte?
R La segona actuació consistirà a
organitzar conjuntament amb la
Federació Catalana de Voluntariat Social de les nostres comarques Tertúlies-sopar Socials el
primer dijous de cada mes, per
debatre, tot fent un pica-pica, temes que considerem d’actualitat
i interès social i promoure el valor
de la solidaritat entre la població.
Les temàtiques seran molt diverses, amb la ﬁnalitat d’arribar a diferents àmbits.
P On es faran aquestes tertúlies-sopar?
R Les Tertúlies-sopar Socials es
faran a La Rosaleda i l’elecció
d’aquest espai no és casual, ja que
es tracta d’un cafè-restaurant de
la Fundació Ramon Noguera: un
espai de formació i ocupació on
persones amb discapacitat
intel·lectual aprenent hostaleria.
Tenint en compte l’aforament del
local, cada trobada caldrà limitarla a unes 40 persones, però considerem que és un nombre molt
adequat per facilitar que tothom
pugui intervenir i que el debat sigui ric i estimulant.

guapa estàs. No t’havia reconegut!», vaig dir-li.
M’ha explicat que anava a Girona i que feia el primer curs
d’un cicle d’infermeria. Llavors
he recordat una conversa que
vam tenir dos o tres anys enrere.
La Hadi era alumna de les classes de reforç de Càritas. Era una
noia intel·ligent, divertida i una
mica mandrosa.
Una dia, la técnica que ens assessorava i estava en contacte
amb l’Institut em va explicar que
els professors li veien un canvi
d’actitud en negatiu. Quan va
arribar vaig parlar amb ella: en

això consisteix també el nostre
voluntariat, no només fer deures, sinó estar al seu costat, donar suport i una mica d’orientació en la difícil etapa de l’adolescència. Li vaig preguntar què
passava, però estava tancada en
banda. Després de molt insistir,
em va deixar anar: «Per què he
d’estudiar si després m’hauré de
casar i ja està?».
En aquell moment vaig entendre la terrible lluita interna
d’aquestes noies nascudes aquí
però amb els pares fortament
arrelats en la cultura africana.
Ella tenia ganes d’estudiar, però

els pares tenien altres plans. Li
vaig dir que ella podia fer el que
volgués amb la seva vida, però
de seguida em vaig adonar que
això no era ben bé així perquè
fer el que volgués volia dir enfrontar-se a uns pares que s’estimava i l’estimaven i que hauria
de superar un munt d’obstacles.
No sé com s’ho ha fet la Hadi,
però aquí està, iniciant els estudis d’infermeria.
Per un moment m’he vist jo
en un hospital i ella entrant amb
el seu somriure i la bata blanca.
«Victòria!», he pensat. Hem
guanyat una batalla.

XAVIER RIBAS GIRONA

Quins són els objectius de la
Càtedra d’RSU?
R Des dels seus inicis, la Càtedra
ha estat treballant en tres línies
d’actuació bàsiques: la solidaritat,
la sostenibilitat i la vinculació
amb el món empresarial. A partir
d’aquestes línies s’han desenvolupat tres objectius concrets. En
primer lloc, contribuir a un model
d’innovació, desenvolupament i
transformació social que sigui
responsable, solidari i sostenible.
En segon lloc, esdevenir un referent en el marc de la responsabilitat social, la sostenibilitat i la solidaritat. I ﬁnalment, però no
menys important, impulsar la
Responsabilitat Social en el món
empresarial de les comarques gironines.
P Cap a quins àmbits s’enfoca la
Càtedra?
R La Càtedra pretén sensibilitzar
la responsabilitat social en diferents àmbits: la universitària
(RSU), l’empresarial (RSE), la corporativa (RSC), la institucional
(RSI), la de les organitzacions
(RSO), la de les administracions
(RSA), amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat, l’ètica empresarial i institucional i les aliances
amb la comunitat. Tot amb l’objectiu d’assolir ﬁnalment amb les
sinergies de tots, un territori socialment responsable.
P Com esteu organitzats?
R La Càtedra s’organitza en tres
àmbits: solidaritat, sostenibilitat i
responsabilitat social, i cada un
d’ells té un responsable. A més, hi
ha un director o directora de Càtedra que és elegit entre els membres dels tres àmbits. En aquest
moment aquesta responsabilitat
recau en la meva persona. La CàP

vui, a la parada del bus,
m’he ﬁxat en una noieta. Alta, prima, amb
pantalons texans, camiseta, esportives i un mocador al cap que
li tapava el cabell i emmarcava
una cara de pell negríssima i faccions perfectes. He pensat que
era molt guapa i que tenia
aquesta elegància innata de
molta gent africana.
Quan la noia ha aixecat els
ulls del mòbil, ha mirat cap a mi.
Ha obert uns ulls com dues taronges i ha cridat: «Maria!» i s’ha
llançat a abraçar-me.
«Déu meu Hadi, que gran i
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La Maria Rosa Terradellas, al
centre de la foto, amb
diversos membres del la
Càtedra. DdG

tedra d’RSU compta també amb
un Consell Assessor molt dinàmic, format per 25 persones procedents de la universitat, el món
empresarial, organitzacions empresarials, entitats solidàries, institucions i emprenedors socials.
Amb aquesta composició pretén
assegurar un ampli i ric ventall de
sabers, coneixements, sensibilitats i valors que integren la nostra
societat. Compta també amb una
comissió de seguiment i un grup
de col·laboradors cada cop més
nombrós.
P Quins projectes heu dut a terme?
R Fins ara la Càtedra ha centrat
el seu treball en tres fronts. El pri-
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