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* En la mesura que us sigui possible necessitem que ens envieu els formularis omplerts abans del 
20 de juny, ja que la primera memòria, 2008-2009, es presentarà al claustre de mitjans de juliol. 

 

 

Benvolguts estudiants,  

Des de l’àrea de Responsabilitat Social estem coordinant l’elaboració d’una memòria de 
responsabilitat social del curs acadèmic 2008-2009, amb la qual pretenem recollir i ordenar tota la 
informació i totes les accions que la Universitat porta a terme en aquesta matèria.  

De forma planera podem entendre la responsabilitat social com el com promís de la 
universitat amb la societat i el respecte per l’ent orn . Així, doncs, el que us demanem és que 
ens feu arribar informació sobre les accions que heu dut a terme durant el curs acadèmic 2008-
2009 i que considereu susceptibles de ser incloses a la memòria. La idea és plasmar en aquest 
document tota la feina feta, i per això necessitem que ens informeu de tot el que feu, de tot el que 
heu pensat fer i també d’allò que heu engegat aquest any 2010. 

La memòria, elaborada mitjançant la metodologia GRI (Global Reporting Initiative), inclourà un 
gran ventall d’accions considerades de responsabilitat social, que es divideixen en tres àmbits 
―l’econòmic, el social i el mediambiental―, i que abasten totes les polítiques en aquesta matèria. 
En aquest punt, cal incidir en el fet que, quan parlem de responsabilitat social, estem anant més 
enllà del compliment de les obligacions jurídiques i estem fent un pas endavant. 

En l’àmbit econòmic , es tracta, per exemple, de ser transparents, de retre comptes i, alhora, 
d’establir mecanismes de control intern que ens permetin avaluar la gestió per aconseguir 
eficiència en la distribució dels recursos econòmics.  

En l’àmbit social , les actuacions que es poden dur a terme són molt variades. S’ha d’intentar 
fomentar una relació entre la Universitat i la societat en la qual el paper dinamitzador recaigui en la 
Universitat. Com a exemples, citem els que proposa la Generalitat: potenciar la visibilització social 
dels resultats de la recerca, la divulgació científica i la promoció de la cultura des de la Universitat; 
activar les activitats de solidaritat i de cooperació; potenciar i incrementar els programes de 
formació no reglada i els plans d’extensió universitària d’acord amb les demandes socials, o 
incorporar estudiants procedents de sectors socials desfavorits. 

Finalment, en l’àmbit mediambiental  les actuacions van lligades a la sostenibilitat, com ara la 
promoció de l’estalvi energètic o del reciclatge, entre d’altres. 

Per acabar, voldríem incidir en el fet que sabem que molts de vosaltres dueu a terme tasques molt 
valuoses, i la nostra intenció és recollir-les i donar-les a conèixer. La vostra col·laboració és molt 
important, ja que si no ens informeu de determinades accions, per petites que us puguin semblar, 
és probable que no en tinguem constància, que no apareguin a la memòria i que la comunitat 
universitària no sàpiga que s’estan duent a terme.   

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.  

             

 
 
 
Ben cordialment, 
 
Barcelona,  31 de maig de 2010 

Clicar aquí 

http://www.ub.edu/comint/formulari/

