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1. Introducció 

 

L’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa es va crear per resolució del rector de la Universitat de 
Barcelona, el 22 de desembre de 2008. Aquesta oficina té clarament una doble funció. Per una banda, ser l’òrgan de control intern 
de la Universitat de Barcelona (UB) i, per l’altra, ser l’oficina de responsabilitat social. Aquesta darrera funció és la que es pretén 
presentar en aquest document. 

No hi ha dubte que la UB, en l’exercici de les seves missions institucionals, en el dia a dia, en els diferents àmbits d’actuació, porta 
a terme moltes actuacions que podríem considerar com a accions de responsabilitat social. No hi ha dubte que es poden generar 
noves idees i accions en aquest sentit. El conjunt de la comunitat universitària és prou potent per generar-les, mantenir-les i 
millorar-les. 

Per què una oficina de responsabilitat social? En matèria de responsabilitat social no valen les accions aïllades. Cal promoure un 
pronunciament exprés, per part de la universitat, de voluntat i de compromís en aquest sentit. Cal recollir la informació de què 
estem fent en compliment d’aquest compromís i cal promoure la consolidació d’aquest compromís en tots els integrants de la UB. 
Cal promoure accions d’implicació que derivin en noves idees, cal impulsar-ne l’aplicació pràctica, cal mesurar els resultats 
obtinguts i cal elaborar una memòria on es doni informació de què s’ha fet i què s’està fent. 

Aquesta tasca d’impuls, motivació, mesura, recull i divulgació d’informació, i foment, correspon a l’Oficina, però pertany a tots els 
integrants de la Universitat de Barcelona. Cal una implicació de tots. 

En aquest document es presenta la proposta d’actuació de l’Oficina en aquesta nova funció creada a la Universitat de Barcelona, 
sens dubte apassionant. 
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2. Què és la responsabilitat social? 

Orígens 

Quan parlem de responsabilitat social el primer concepte que hi relacionem és el de responsabilitat social empresarial (RSE) o 
responsabilitat social corporativa (RSC). Hi ha força definicions d’aquest concepte, però podem prendre com a referent la que fa el 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya: 

«La responsabilitat social de les empreses és la integració voluntària, per part de les empreses, de preocupacions 
socials i ambientals en les seves operacions comercials, processos productius i relacions amb els grups d’interès: 
clients, proveïdors, treballadors, accionistes... Ser socialment responsable no tan sols significa complir plenament les 
obligacions jurídiques, sinó també anar més enllà, invertint en el capital humà i en les relacions amb l’entorn i la 
societat que opera.» 

Es comença a parlar de responsabilitat social empresarial a la cimera del Consell Europeu de març del 2000, que es va dur a 
terme a Lisboa. Per tant, podem prendre aquesta data com l’origen de la responsabilitat social. A partir d’aquest moment, neix la 
necessitat d’incloure dins les estratègies empresarials diferents pràctiques que portin a fomentar aquesta integració a l’empresa de 
les preocupacions socials i ambientals. 

Les polítiques de responsabilitat social que les empreses han de posar en marxa, o en les quals han de treballar, comprenen tres 
àmbits principalment: social, econòmic i mediambiental. Aquestes polítiques s’han de portar a terme des del punt de vista 
transversal, és a dir, han de ser presents a tots els nivells d’organització de l’empresa i han d’incloure tots els àmbits. 

Dins de la definició anterior, cal destacar les paraules integració voluntària, ja que són l’essència per entendre el veritable tarannà 
que ha de tenir una entitat veritablement compromesa. No podem visualitzar el compromís de responsabilitat social com una 
imposició externa, és un compromís que l’entitat ha de prendre voluntàriament i amb vocació de continuïtat, de permanència, ha de 
formar part dels valors i els principis de l’empresa. 

No hem de confondre, doncs, la responsabilitat social amb la filantropia. No es tracta de fer accions de patrocini, donacions 
puntuals, plans estratègics adreçats més a millorar la imatge de l’empresa, o col·laborar amb algun projecte social esperant una 
contrapartida, un benefici proper al benefici econòmic, que a una teòrica voluntarietat de l’empresa de potenciar el seu compromís 
social. 
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Finalment, cal destacar que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya també és un marc de referència quant a responsabilitat social. Així, 
en el seu article 45.5, hi trobem:  

«La Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor tenint en compte la 
responsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i les condicions de competència, i ha de protegir especialment 
l’economia productiva, l’activitat dels emprenedors autònoms i la de les empreses petites i mitjanes. La Generalitat ha 
de fomentar l’acció de les cooperatives i les societats laborals i ha d’estimular les iniciatives de l’economia social.» 

 

La responsabilitat social universitària 

El comitè d’experts en responsabilitat social que el Ministeri de Treball i Afers Socials va crear per debatre el compromís social, 
l’any 2005, va establir en el seu document de treball que si bé la responsabilitat social correspon en primer terme a les empreses, 
aquesta responsabilitat ha d’incloure totes les organitzacions que aporten un valor afegit a la societat, siguin públiques o privades, 
amb ànim de lucre o sense. 

Així doncs, és clar que la universitat no ha de quedar al marge de la responsabilitat social, ben al contrari. Els impactes que tenen 
totes les accions de la universitat sobre la societat són indiscutibles. 

Però aleshores, quina és la diferència principal entre la responsabilitat social empresarial i la responsabilitat social universitària? Es 
tracta de saber identificar i diagnosticar acuradament quins són els impactes i quines les parts afectades, ja que hi ha una 
diferència important segons si s’analitza l’empresa o la universitat.  

Cal, doncs, identificar correctament quins són els grups d’interès, els stakeholders. La responsabilitat social de la universitat ha 
d’incloure tota la gestió i, un cop aquest compromís social es pren com a propi dins la universitat, s’ha d’actuar de manera 
«responsable» en tots els àmbits, sigui la docència, la investigació, la gestió, etc. 

En cercar una definició de responsabilitat social universitària (RSU), trobem la que en fa François Vallaeys1 i que plasma el que 
hem exposat fins ara: 

«Podem definir l’RSU com una estratègia de gerència ètica i intel·ligent dels impactes que genera l’organització en el seu 
entorn humà, social i natural.» 

                                                 
1 François Vallaeys: filòsof i consultor internacional en responsabilitat social universitària. 
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Centres 
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universitats  
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Proveïdors  

Ciutadans  

Ent itats 
sense ànim 

de lucre 

Empreses 

Treballadors
PAS, PDI 

Alumnes 

UB 

En el cas de la Universitat de Barcelona, una primera anàlisi ens permet identificar quins són o quins poden ser aquests grups 
d’interès; dit d’una altra manera, els qui es veuen afectats o es poden veure afectats per les activitats que porta a terme la 
universitat. 

Grups d’interès de la UB: 
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3. La responsabilitat social dins la universitat: l a tercera missió 

Hem vist que la responsabilitat social universitària és un compromís que ha de prendre la Universitat de Barcelona, però on 
ubiquem la responsabilitat social dins l’entramat universitari? La resposta ens la dóna la missió mateixa de la universitat. En 
concret, la responsabilitat social de la universitat la podem entendre com el desenvolupament del que es coneix com a «tercera 
missió» de les universitats. 

La «primera missió» de les universitats, i fonamental, englobaria totes les institucions d’ensenyament, és a dir, originàriament la 
universitat tenia com a única missió la docència, la formació era la principal aportació a la societat. 

La «segona missió» de les universitats engloba l’àmbit de la recerca. A poc a poc, la recerca es va anar incorporant a la missió 
principal de la universitat, i malgrat que actualment ningú no discuteix la importància d’aquesta segona missió i el valor que aporta 
a la societat, a finals del segle XIX hi va haver força veus contràries al fet que la universitat s’impliqués en tasques de recerca, ja 
que (per als crítics) es corria el risc de deixar «abandonada» la docència i alhora argumentaven una possible pèrdua 
d’independència de la universitat. 

Finalment, la «tercera missió» de les universitats és la que permet fer l’aportació directa al benestar social i econòmic. El terme 
tercera missió es refereix a totes les activitats de les universitats que es poden aplicar directament a les necessitats de benestar 
social i als objectius econòmics, tant públics com privats. La «tercera missió» representa l’acostament fefaent de la universitat i la 
societat, i sota aquesta premissa s’han de fonamentar les actuacions que es derivin de l’aplicació d’aquesta «tercera missió». Però 
la tercera missió no està aïllada de les dues missions principals, perquè una part comprèn tant la primera missió com la segona. 

La necessitat que es percep d’intensificar la funció econòmica i social de les universitats està vinculada a la importància creixent 
del coneixement en la societat actual. Cal potenciar la recerca i enfortir els vincles entre les activitats universitàries i els agents 
econòmics i socials. 

Hi ha veus crítiques que en certa manera són comparables a les que, a finals del segle XIX, veien la recerca com una «enemiga» 
de la docència i utilitzen els mateixos arguments: una possible pèrdua d’independència per part de la universitat i una desviació de 
recursos. 

Entenem que, amb tot, l’excel·lència de la Universitat de Barcelona s’ha de veure potenciada per totes les actuacions que es 
derivin del compliment de la missió i dels valors als quals es comprometi la institució i, així mateix, entendre que la responsabilitat 
social de la universitat està inclosa dins una de les seves missions, l’anomenada «tercera missió», missió que cal desenvolupar i 
sobre la qual cal treballar. 
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A què fa referència la Generalitat en parlar de ter cera missió? 

L’octubre de 2006, la Generalitat va aprovar un pla de finançament per a la millora de les universitats vinculat a l’adopció de 
millores en diversos aspectes per part de les universitats. 

Aquest increment dels recursos a disposició de les universitats públiques catalanes en el període 2007-2010 implica el 
desenvolupament per part de les universitats d’un pla de millora de: 

• la missió docent, 
• la missió de recerca i transferència de coneixement, 
• la tercera missió: relació universitat-societat, i 
• la gestió i la millora de l’eficiència i de l’eficàcia. 

El pla de millora de la tercera missió: relacions universitat-societat, queda definit de la manera següent: 

La millora del paper dinamitzador de la universitat amb relació a tots els àmbits de la societat es pot articular entorn dels 
eixos següents: 

a. Impulsar l’impacte científic i la visualització social dels resultats de la recerca. 

b. Promoure la cultura emprenedora en els diversos estaments de la comunitat universitària. 

c. Potenciar el paper de dinamitzador cultural de la universitat. 

d. Fer divulgació científica en tots els nivells. 

e. Tenir una presència activa en les activitats de solidaritat i cooperació. 

f. Potenciar i incrementar els programes de formació no reglada i els plans d’extensió universitària en funció de les 
demandes socials. 

g. Incorporar estudiants procedents de sectors socials desfavorits, bé pel seu origen social o ètnic, bé per la seva 
condició econòmica. 

És important saber a què fa referència la Generalitat en parlar de tercera missió? És important pel fet que ens ajuda a entendre 
que la tercera missió de la universitat s’ha de desenvolupar, ha de formar part del pla estratègic de la universitat i cal que la 
universitat es comprometi a fer-la seva. A més, ens ajuda a entendre quines són, entre d’altres, les actuacions que la universitat 
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pot portar a terme per desenvolupar aquesta tercera missió i transformar l’«hem de fer» en l’«hem fet», i identificar la universitat 
com a socialment responsable i compromesa. 

En el punt 6 d’aquest document veurem quins són els compromisos i la missió de la universitat i establirem quins són els punts en 
què la Universitat de Barcelona treballarà per desenvolupar aquesta tercera missió i, concretament, determinar les accions que es 
deriven del compromís social i ens porten cap a la responsabilitat social. 

 

Perspectives de la tercera missió 

Hem d’entendre tercera missió com un conjunt d’actuacions, és a dir, hi ha diferents perspectives de la tercera missió: les que van 
lligades a un increment del finançament i la que es troba directament vinculada al compromís social. Vegem aquestes diferents 
perspectives de la tercera missió:2 

1. La tercera missió com a corrent d’ingressos addicionals3 

No hem d’associar el desenvolupament de la tercera missió a una despesa més gran. 

Hi ha un finançament específic de les universitats que es pot dividir en tres blocs: 

• Finançament públic bàsic: és el finançament bàsic com a suport a les obligacions docents. 
Veiem, doncs, que aquí podem incloure el finançament pactat que rep la universitat i que considerem bàsic, sigui per 
a docència o per a recerca bàsica. 

• Finançament d’altres organismes públics per a la recerca: beques, subvencions, etc., de suport a la recerca. 
En aquest punt podem englobar el finançament que podem obtenir de beques, ajuts o subvencions obertes, com les 
directes, que podem sol·licitar per finançar un projecte específic, sigui de recerca o relacionat amb la responsabilitat 
social de la universitat o tercera missió. 

• Finançament d’altres fonts: fundacions, corporacions i empreses, estudiants, donacions, etc. 

                                                 
2 MOLAS-GALLART, Jordi. «Definir, quantificar I finançar la tercera missió: un debat sobre el futur de la universitat», 2007. 
3 CLARK, Burton. Creating Entrepreneurial Universities. 1998 
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Aquí trobem tant els ingressos que es poden rebre dels estudiants que paguen una matrícula de nous cursos 
dissenyats segons les noves necessitats que la societat experimenta, com tasques de recerca i consultoria que poden 
ser fonts d’ingressos addicionals, etc.  

2. La tercera missió com a comercialització tecnològica 

Se suposa que les universitats disposen d’unes capacitats (des dels coneixements i les habilitats del seu personal fins a les 
infraestructures de recerca) inadequadament explotades. 

Cal que les universitats treguin profit d’aquesta capacitat, per poder crear riquesa i beneficiar l’economia local i nacional. Per 
fer-ho, s’ha de donar una orientació comercial a les relacions amb els seus principals clients potencials del sector privat. 

Així, doncs, la tercera missió com a comercialització tecnològica ha de potenciar polítiques orientades o relatives a patents, 
llicències i la creació d’empreses derivades (spin-off). 

El Parc Tecnològic ha impulsat en bona mesura aquest punt i cal continuar treballant en aquest sentit i potenciar la tasca 
que s’ha fet també quant a patents i llicències, en què la Universitat de Barcelona està molt ben posicionada. 

Aquest punt desenvolupa el que coneixem com a «universitat emprenedora». 

3. La tercera missió com a vinculació i implicació social (extensió comunitària) 

Aquesta tercera perspectiva neix com un esforç per potenciar la funció social de la universitat en el seu entorn local i no com 
una proposta per millorar la seva eficiència econòmica. La podem definir com a perspectiva social de la tercera missió. 

Cal més vinculació amb les necessitats socials i d’aquí neix aquest tercer corrent, com un esforç per potenciar la funció 
social. En aquest punt és on queda ubicat el que entenem pròpiament com a responsabilitat social i engloba tot un seguit 
d’actuacions que la universitat pot portar a terme per contribuir al desenvolupament sostenible en els seus àmbits d’actuació: 
gestió, docència, recerca i, en definitiva, projecció social i econòmica. 
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.  

PRIMERA 
MISSIÓ 

SEGONA 
MISSIÓ 

TERCERA 
MISSIÓ 

La tercera missió no està 
aïllada de les dues 
missions principals, perquè 
una part comprèn tant la 
primera missió com la 
segona. 



OOOfff iii ccc iii nnn aaa   ddd eee   CCCooo nnn ttt rrr ooo lll    IIInnn ttt eeerrrnnn ,,,    RRRiii sss ccc ooo sss    iii    RRReeesss ppp ooo nnn sss aaabbb iii lll iii ttt aaattt    SSSooo ccc iii aaalll    EEElll    ccc ooo mmm ppprrr ooo mmmííísss    sss ooo ccc iii aaalll    dddeee   lll aaa   UUUBBB   

111333///222555 

4. Punt de partida UB 

On ens trobem quant a compromís social? 

Sabem què volem dir quan parlem de responsabilitat social i dins la missió i valors de la universitat sabem on ubicar-la, però, vol dir 
això que la Universitat de Barcelona encara no porta a terme accions susceptibles de ser considerades part dels compromisos en 
matèria de responsabilitat social? No. La Universitat de Barcelona, com a universitat de referència, porta a terme accions 
vinculades a la tercera missió i associades directament a la responsabilitat social. Així, doncs, on ens trobem? 

Una primera anàlisi ens permet adonar-nos que no hi ha un nexe d’unió entre les diferents iniciatives susceptibles de ser 
considerades socialment responsables i que tampoc no hi ha un recull que ens permeti visualitzar de manera clara i en el seu 
conjunt totes les tasques dutes a terme que es poden considerar que entren dins de la responsabilitat social. 

En matèria de compromís social, un dels pocs documents que en parla és el Pla estratègic de la Universitat de Barcelona de 1997, 
en què es defineix aquest pla com «el compromís de la Universitat, al servei de la societat catalana, amb una sèrie d’objectius i 
accions prioritàries per posar-ne al dia l’organització i afrontar els reptes de futur amb garanties d’èxit». En aquest pla es defineix la 
missió, la visió (el lloc on es vol que estigui la Universitat de Barcelona en el futur) i els objectius generals de la universitat. 
Principalment es desenvolupa la «visió» mitjançant set línies estratègiques. 

Dins d’aquestes línies estratègiques n’hi ha que podem considerar que van de bracet amb el que és el desenvolupament de la 
tercera missió i/o els primers passos cap a una universitat socialment responsable, com podrien ser: 

• A.5. Millorar la connexió de la docència amb el món laboral i la demanda social. 

• B.9. Connectar la recerca amb el món professional. 

• D. Desenvolupar les potencialitats de la UB com a institució que ofereix serveis a la comunitat i la societat. 

• G. Augmentar la implicació social de la universitat i millorar-ne la imatge per tal que sigui entesa com una institució 
que combina els valors de la tradició amb la modernitat i que contribueix a la millora de la qualitat de vida. 

Però, d’ençà de l’aprovació del Pla estratègic de 1997 fins ara, què s’ha aconseguit? Es pot valorar? Ara per ara, donar resposta a 
aquestes preguntes no és fàcil, no hi ha mitjans. Segurament s’ha aconseguit molt i alhora queda molt camí per fer encara.  
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Vegem quins són els plans estratègics que hi ha fins ara: 

 
Plans estratègics de la Universitat de Barcelona 

• Pla estratègic del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (2006-2009)  

• Pla estratègic de recerca de la Universitat de Barcelona (2005-2008)  

• Pla estratègic de la Universitat de Barcelona (1997)  
 

Plans estratègics dels centres de la Universitat de Barcelona 

• Belles Arts  

• Biblioteconomia i Documentació  

• Dret  

• Farmàcia  

• Física  

• Geologia  

• Matemàtiques  

• Medicina  

• Pedagogia  

• Psicologia  

• Química  
 

Tot plegat ens ajuda a veure que és important entendre que per visualitzar la responsabilitat social de la universitat, a part d’establir 
les línies estratègiques que s’han de seguir, de fer una declaració d’intencions i de portar a terme polítiques de responsabilitat 
social que esdevinguin un compromís públic i real de la universitat vers la societat, cal que cada pas que es faci en aquest sentit, 
quedi reflectit en una memòria anual en què es pugui plasmar tot el que s’ha fet i el compromís pres inicialment. Una memòria en 
què conflueixin totes i cadascuna de les accions que s’estan fent en matèria de responsabilitat social i que certifiqui que la missió 
que s’assumeix s’està portant a terme. 

El següent pla estratègic de la Universitat de Barcelona és l’anomenat Horitzó 2020, de l’any 2008. Un cop més ens trobem amb un 
compromís que la universitat fa seu, però què s’ha fet fins ara i de quina manera s’orquestra per poder portar a terme els objectius 
establerts?  

Deixant de banda els plans estratègics i centrant-nos en accions concretes, actualment la Universitat de Barcelona desenvolupa 
accions considerades de responsabilitat social? En quin punt ens trobem? Ho veurem esquemàticament:  

Analitzar cada un d’aquests plans ens porta al 
mateix punt que hem comentat anteriorment, 
és difícil valorar el nivell d’execució de cada 
pla. 
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Veiem gràficament que la Universitat 
realitza i/o desenvolupa accions que podem 
qualificar de responsabilitat social: a través 
de Som UB acostem la universitat a la 
societat i la fem partícip; la Setmana de la 
Ciència al Parc Científic acosta la recerca a 
la societat i és un pont per a la transmissió 
de coneixement; els plans estratègics, com 
hem vist, són el compromís de la Universitat 
en el desenvolupament de la seva missió; 
les pràctiques laborals acosten també la 
universitat i la societat; la Fundació 
Solidaritat fomenta valors de voluntariat i 
promou la participació social, etc. Aquestes, 
entre moltes altres, són accions que podem 
ubicar dins la responsabilitat social; aïllades 
no ho semblen, però i si les agrupem? 

SSSOOOMMM   UUUBBB;;;;;;   IIIGGGUUUAAALLLTTTAAATTT   

DDDEEE   

GGGÈÈÈNNNEEERRREEE   

SSSEEETTTMMMAAANNNAAA   

DDDEEE   LLLAAA   

CCCIIIÈÈÈNNNCCCIIIAAA   

SSSOOOSSSTTTEEENNNIIIBBBIIILLLIIITTTAAATTT   

AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   

PPPRRRÀÀÀCCCTTTIIIQQQUUUEEESSS   

LLLAAABBBOOORRRAAALLLSSS   

IIIGGGUUUAAALLLTTTAAATTT   

DDD’’’OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIITTTAAATTTSSS   

FFFUUUNNNDDDAAACCCIIIÓÓÓ   

SSSOOOLLLIIIDDDAAARRRIIITTTAAATTT   

   UUUBBB   PPPLLLAAA      

EEESSSTTTRRRAAATTTÈÈÈGGGIIICCC   

???   

DDDOOOCCCTTTOOORRRAAATTTSSS   

CCCOOOOOOPPPEEERRRAAACCCIIIÓÓÓ   

IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

BBBEEEQQQUUUEEESSS   

RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIITTTAAATTT   
SSSOOOCCCIIIAAALLL   
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Experiències d’altres universitats 

En matèria de responsabilitat social les universitats de la resta de l’Estat no es queden enrere, ben al contrari, prop d’una vintena 
d’institucions d’educació superior ja s’han adherit al Pacte Mundial de l’ONU4 (The Global Compact) i d’aquesta manera fan públic 
internacionalment el seu compromís social. 

Podem destacar, entre d’altres: 

La Universitat de Santiago de Compostel·la, firmant del Pacte, ha estat una de les primeres universitats a editar una memòria de 
responsabilitat social (publicada l’any 2003) i la primera de les universitats espanyoles a utilitzar per a l’elaboració d’aquesta 
memòria la metodologia de la Global Reporting Initiative.5  

La Universitat de Saragossa fomenta des de l’any 2005 la Red de Universidades Responsables, mitjançant la qual vol crear una 
xarxa d’universitats responsables. 

La Universitat de Màlaga, firmant del Pacte Mundial, també és una de les primeres universitats a presentar el seu informe de 
progrés de l’any 2007. 

La Universitat Internacional d’Andalusia prepara la seva primera memòria de responsabilitat social elaborada amb el suport de la 
metodologia de la Global Reporting Initiative per a aquest 2009. 

 

Pactes d’àmbit internacional 

The Global Compact, el Pacte Mundial, és una iniciativa internacional proposada per les Nacions Unides. L’objectiu 
d’aquest pacte és aconseguir un compromís voluntari de les entitats en matèria de responsabilitat social, mitjançant 
la implantació de deu principis basats en els drets humans, laborals, mediambientals i en la lluita contra la corrupció.  

En l’àmbit estatal, es va formar l’associació Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Les entitats firmants del Pacte Mundial han de presentar un informe de progrés. Per al primer informe de progrés es disposa de 

                                                 
4 El Pacte Mundial és una iniciativa internacional proposada per les Nacions Unides, amb l’objectiu d’aconseguir un compromís voluntari de les entitats en responsabilitat 
social. 
5 La Global Reporting Initiative (GRI) elabora memòries de responsabilitat social harmonitzades a nivell mundial. 
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dos anys des de la data de la firma d’adhesió al Pacte i els següents es presenten anualment. L’entitat que envia l’informe dins del 
termini es considera «activa» i té dret a l’ús del logotip i a participar en activitats que el Pacte Mundial porta a terme. 
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5. L’Oficina de Responsabilitat Social 

Punt de trobada de les actuacions que es porten a t erme 

Ha quedat palès que la universitat no està al marge de la responsabilitat social i que no tan sols desenvolupa la seva primera i 
segona missió sinó que també porta a terme la que es coneix com a tercera missió de la universitat. Però, malgrat que no en 
queda al marge, no es visualitza aquest compromís social. Hi ha un buit que ens impedeix cohesionar totes les accions per arribar 
a considerar la universitat com una entitat veritablement activa quant a responsabilitat social. 

Ens cal, doncs, «formalitzar» les accions.  

Saber què es fa i ser capaços de transmetre-ho és una tasca important i imprescindible. Aquest és el punt en què l’Oficina de 
Responsabilitat Social centrarà la seva tasca. Ha de ser el punt de trobada de les actuacions que es porten a terme, ha d’evitar la 
dispersió de les actuacions que es fan i ha de donar veu a tots els actors implicats. 

L’Oficina ha d’encaixar totes les accions per, d’aquesta manera, parlar amb propietat de responsabilitat social. Ha d’aglutinar les 
diverses iniciatives, així com fomentar-les i alhora divulgar tant els projectes ja existents dins la comunitat UB com aquells que  
fomenti. S’ha de donar veu a la universitat i aquest «donar veu» ha de ser una tasca important de l’Oficina. 

A més, aquest «posar ordre» ha de quedar reflectit en una memòria anual que ens permeti saber «què hem fet», i s’ha de 
transmetre, s’ha de donar a conèixer, s’ha d’instaurar dins la universitat el concepte d’universitat socialment responsable. 

 

Instaurar la cultura de la responsabilitat social 

L’Oficina també ha de ser el motor que fomenti i motivi la tercera missió dins el Grup UB, ha de proposar millores i accions per al 
desenvolupament de la responsabilitat social, de manera que aconsegueixi impregnar tota la comunitat universitària de compromís 
social. 

La cultura de la responsabilitat social ha de calar de manera que qualsevol idea, proposta, acció, etc., que es desenvolupi o es 
pugui desenvolupar ja neixi amb un compromís social inherent. La transversalitat de la responsabilitat social exigeix que s’actuï de 
manera responsable en tots els àmbits. 

L’Oficina ha de promoure i desenvolupar estratègies que ens portin a instaurar la cultura de la responsabilitat social. 
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6. Compromisos i missió de la UB (declaració d’inte ncions) 

La responsabilitat social dins el programa electora l de l’equip de govern: FAREM UB 

Tal com es detallava en el programa electoral, el pla d’acció de FAREM UB es fonamentava en cinc eixos: 

Finançament 

Autonomia 

Responsabilitat social 

Excel·lència 

Model cientificohumanístic 

 

Pas a pas l’equip de govern porta a terme les accions que permeten complir els compromisos del programa electoral. En matèria 
de responsabilitat social ara toca fer el pas d’adquirir públicament aquest compromís.  

 

Compromís públic de la Universitat de Barcelona 

«La Universitat de Barcelona ratifica el seu compromís com a universitat pública al servei de la societat i del país.» 

«La Universitat de Barcelona es compromet a portar a terme totes les accions necessàries que condueixin a una millora contínua, 
en el marc de la responsabilitat social, de les actuacions en el camp econòmic, ambiental i social de la totalitat de la institució.» 

 

Pla de treball 

Hem vist que els eixos principals per al desenvolupament de la responsabilitat social dins la universitat són tres: l’econòmic, 
l’ambiental i el social. Cal, doncs, que la universitat porti a terme una declaració d’intencions en aquest sentit. 

El primer pas per ser considerada com una universitat socialment responsable i aconseguir que la cultura de la responsabilitat 
social es contagiï dins tot l’entramat universitari és declarar el seu compromís social. 
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El segon pas és actuar, és portar a terme les actuacions que ens portin a complir el compromís adquirit. És important planificar 
correctament aquestes actuacions, hem de saber distingir entre el que aconseguirem a curt termini i el que s’aconseguirà a llarg 
termini. Aquesta distinció ens ajudarà a valorar on som i què hem aconseguit. 

El tercer pas, finalment, és plasmar anualment «què hem aconseguit?» dins una memòria anual de responsabilitat social. 

 

Proposta per al desenvolupament de compromisos a cu rt termini 

Aquesta proposta de compromisos a curt termini ens ha de portar a tenir enllestit el primer trimestre del 2010 la primera memòria 
de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona. 

• PAS 1: Declaració de compromís social i determinació d’objectius 

Cal fer, més enllà dels plans estratègics existents, una declaració del compromís de responsabilitat social que adquireix la 
universitat, així com presentar la missió i els valors de la UB. 

S’han de determinar també els objectius que ens proposem complir per fer possible la «millora contínua» a la qual ens 
comprometem. 

 

 PAS 2: Pla de treball 

� Retre comptes de la gestió econòmica: on ens trobem? Transparència. 

� Aglutinar totes les actuacions que s’estan portant a terme en matèria de responsabilitat social. Es tracta d’identificar 
totes les peces del trencaclosques i aconseguir agrupar-les. 

En aquest pas es proposa impulsar i promoure des de l’Oficina de Responsabilitat Social la col·laboració dels centres 
i que això ens permeti acostar el compromís social a tothom, que es faci un paper doble:  

• Recollir totes les inquietuds i actuacions dutes a terme en matèria de responsabilitat social. 

• Incentivar, proposar i motivar perquè la «cultura de la responsabilitat social» es vagi introduint a tota la 
institució.  

� Planificar les actuacions que s’han de portar a terme a curt termini. 
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• PAS 3: Memòria anual 

Aquesta primera memòria ens donarà com a resultat la construcció del trencaclosques i ens posicionarà quant a 
responsabilitat social. Què hem fet?  

 

Proposta per al desenvolupament de compromisos a mi tjà termini 

Caldrà, entre tots els interlocutors, posar ordre als plans estratègics existents, revisar-los i decidir on ens trobem i a què ens 
comprometem. Aquesta és l’essència del compromís a llarg termini. 

Quant a la part de responsabilitat social cal establir el model que s’ha de seguir any rere any per aconseguir complir els 
compromisos, mitjançant la determinació dels objectius a aconseguir i la realització de la memòria anual corresponent que certifiqui 
la feina feta.  

Caldrà treballar en equip i determinar acuradament els objectius que, en matèria de responsabilitat social, ens comprometem a 
aconseguir a mitjà termini. Aquest treball en equip s’ha de dividir en tres grups, cada grup desenvoluparà els tres eixos 
fonamentals que comprèn la responsabilitat social i que són: 

• Compromís social 

• Compromís econòmic 

• Compromís ambiental 

Així, a partir dels grups d’interès cada grup establirà el compromís, els valors i els objectius de la universitat en matèria de 
responsabilitat social, elaborarà el pla de treball per a la consecució d’aquests objectius i, finalment, es farà la memòria anual, en 
què quedaran reflectits els objectius aconseguits i, un cop més, on ens trobem, en definitiva «què hem fet?». 

Un cop difosa aquesta memòria anual, s’analitzarà perquè ens ajudi a determinar un pla de millora en el qual redefinirem els 
objectius que s’han d’aconseguir l’any següent. 
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7. Motivar i fomentar la tercera missió dins el Gru p UB 

Una primera aproximació ens ha permès determinar diversos punts que han d’ajudar a portar a terme un dels objectius de l’Oficina 
de Responsabilitat Social: motivar i fomentar la tercera missió dins el Grup UB. 

Vegem les actuacions que es proposa portar a terme a curt termini l’Oficina de Responsabilitat Social: 

 

 Adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides. 

 

 Què fem amb la desferra? 

Els ordinadors que ja no utilitzem potser són útils en països en vies de desenvolupament. Cal anar més enllà de la 
campanya puntual de donació d’aquest tipus de material i fer-ho de manera continuada. 

 

 Estalviem recursos? 

Començarem analitzant la despesa que fa la UB en subministraments bàsics, per determinar així les mesures d’estalvi que 
es poden promoure i alhora identificar allà on ja s’estan portant a terme, per incentivar la resta del Grup perquè les faci. 

 

 Reciclem? 

Paper, plàstics, dissolvents, pintures, maquinari, etc., cal determinar si ens desfem d’aquests materials correctament. Un cop 
més l’Oficina fomentarà la participació de tothom. 

 

 Què podem fer? 

Aquest punt és per donar veu a tota la col·lectivitat universitària (alumnes, docents, investigadors, PAS...). Un concurs de 
projectes en matèria de responsabilitat social en faria partícip tothom. 

 



OOOfff iii ccc iii nnn aaa   ddd eee   CCCooo nnn ttt rrr ooo lll    IIInnn ttt eeerrrnnn ,,,    RRRiii sss ccc ooo sss    iii    RRReeesss ppp ooo nnn sss aaabbb iii lll iii ttt aaattt    SSSooo ccc iii aaalll    EEElll    ccc ooo mmm ppprrr ooo mmmííísss    sss ooo ccc iii aaalll    dddeee   lll aaa   UUUBBB   

222444///222555 

 Apropar la recerca a la societat. 

Setmana de la Recerca. Cal que el que ja fa el Parc Tecnològic s’ampliï a altres àmbits dins la recerca, que es fomenti i que 
es divulgui més enllà de la institució. 

 

 Comunicació. 

Podem crear una revista per transmetre el que fem en matèria de responsabilitat social, o elaborar monogràfics en revistes 
ja existents. Cal potenciar la comunicació més enllà del Grup UB, hem d’arribar a tots els grups d’interès amb els quals 
interactuem.  

 

 Acostar l’ensenyament preuniversitari i universitari. 

 

 Càtedres UNESCO. 

 

 Elaborar la memòria anual. 

Cal «passar comptes» de la feina feta. 
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8. Memòria anual 

Quan hem començat a parlar de responsabilitat social hem pres com a punt de partida el Pacte de Lisboa de l’any 2000, en què 
es transmet la necessitat d’incloure dins les estratègies empresarials diferents pràctiques que portin a fomentar aquesta 
integració a l’empresa de les preocupacions socials i ambientals. 

La manera de donar a conèixer les accions desenvolupades en matèria de responsabilitat social és per mitjà de la memòria 
anual, que ha de reflectir la consecució dels objectius establerts. 

La memòria ha de complir uns estàndards perquè sigui reconeguda en aquest àmbit i d’aquesta manera la Universitat pugui 
rebre el reconeixement corresponent. 

 

La Global Reporting Initiative és una institució sense ànim de lucre, independent, amb un objectiu 
primordial: elaborar memòries de responsabilitat social harmonitzades mundialment. La GRI facilita 
gratuïtament les eines per fer la memòria. Les seves característiques són les següents: 
 

 És una referència a escala mundial. 

 No estableix un nivell mínim o màxim de continguts, ja que són variables segons el sector o la 
dimensió de l’entitat. 

 Obliga a donar resposta als anomenats «indicadors centrals» que permeten l’estandardització i la 
comparació entre diverses entitats. 

 Proporciona una imatge equilibrada de qui la redacta, ja que s’aporten tant les contribucions positives 
com les negatives. 

 Va més enllà d’una declaració d’intencions. 
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