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Introducció1.

Aquest treball s'emmarca dins una proposta d'innovació docent, REACTLab, que persegueix
alinear els TFG del grau en Publicitat i Relacions Públiques amb l'àmbit de la comunicació social i
responsable, en coherència amb l'aposta de la UPF per al Benestar Planetari i el compromís
social. És un TFG Research Training que s'integra dins la línia d'investigació de la direcció del
grau de Publicitat i Relacions Públiques i planteja la comunicació social i responsable com a línia
estratègica del grau i punt de trobada entre alumnat, projectes de recerca i alumni en el grau.

Aquesta orientació del grau cap al disseny i implementació d'una estratègia de posicionament
social i responsable es deriva d'una doble necessitat:

En conseqüència, l'objectiu principal d'aquest projecte ha estat fer un treball majoritàriament de
recerca amb metodologies de desk research, quantitatives i qualitatives entendre la marca, la
competència i els agents que conformen el grau. Un cop acabada l'anàlisi, s'han extret
conclusions per definir la personalitat de marca del grau i dotar-lo d'una capa estratègica des d'on
plourà un pla d'accions que permetrà que l'aposta per la comunicació social i responsable vagi
expandint-se de manera coherent cap a la resta d'assignatures i d'activitats del grau. Aquestes
accions persegueixen la finalitat de materialitzar aquesta estratègia i reposicionament de cara als
diferents públics, i especialment l'alumnat actual i els alumni o exalumnes.

Finalment, cal esmentar que aquesta proposta es deriva d'una perspectiva global que pretén
posicionar els estudis en Publicitat i Relacions Públiques en l'àmbit de la comunicació social i
responsable. Amb la condició que es dugui a terme, s'ha participat en el PlaCLIK, que ha de
servir per dotar de recursos a una nova concepció del TFG i per convertir-lo en l'eix dinamitzador
del grau i donar aquest valor afegit als estudis.

Diferenciar els estudis de la resta de graus en aquest àmbit oferts per les universitats
públiques i privades de Catalunya, Espanya i Europa.

Apostar per models de comunicació amb un focus o un vessant en l'entorn social i de
la responsabilitat ha esdevingut una gran necessitat per a la universitat pública i la
societat, i va en consonància amb l'aposta de la UPF pel Benestar Planetari.



2. Contextualització

2.1. Definició de Responsabilitat Social
Per a definir el terme de Responsabilitat Social (RS) es prendran com a referència la definició de
la Comunitat Europea (UE), que l’entén com el compromís que tenim pels nostres impactes en la
societat; i la de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), que defineix la RS com la
consciència sobre l’impacte que les nostres accions tindran en la societat del futur. 

Dins del terme general de responsabilitat social aquest treball se centrarà en:

Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Es remunta al 1935, quan el terme va
aparèixer per primera vegada en l’estudi Social Responsibility of a Businessman de
Howard Bowen, que la considerava la responsabilitat de prendre decisions d’acord
amb els objectius i valors de la societat. Avui en dia es coneix com el compromís
voluntari que fan les empreses per a la millora social, econòmica i ambiental segons
l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE).

1.

2. Responsabilitat Social Universitària (RSU), resposta de les universitats davant el
protagonisme creixent de la responsabilitat social en el món occidental. 

Per analitzar la resposta universitària, s’aportarà un context de la situació de la RSC en la
societat aquest darrer 2021, així com una previsió del que s’espera per aquest 2022. 

2.2. Tendències de la societat
La pandèmia de la Covid-19 ha afectat la societat de moltes maneres, i una d'elles ha estat
l'augment de la responsabilitat social. I es veu reflectit en la comunicació de les marques i les
institucions públiques.

Les marques i els comerciants s'han ajustat a la popularitat creixent de la RSC i la sostenibilitat, i
han posicionat els seus negocis de manera responsable, com mostra l'estudi d'Accenture Retail
Trends. Els comerços es fan cada vegada més accessibles en l'àmbit universal, trencant
fronteres; les xarxes socials es fan servir per a reconnectar la comunitat i es prioritzen pràctiques
ètiques, transparents i inclusives. Alhora, el valor afegit de la sostenibilitat en els productes fa
augmentar la seva popularitat, com és el cas de la re-venda, o de la producció local controlada.

Segons Accenture, un 88% dels consumidors dels EUA i el Regne Unit són més receptius amb
les marques si coneixen els seus valors, per tant, aquestes inclouen cada vegada més material
conscienciat amb el medi ambient, la societat i la inclusivitat. Aquest fet es reafirma amb l'estudi
B2B Content Marketing, que defensa que el contingut de les marques ha de ser enfocat a les
necessitats i valors dels consumidors. Quant a les plataformes idònies per compartir aquests
continguts, la principal és LinkedIn (93%) seguida de Facebook (80%).



2.3. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
El 25 de setembre de 2015 l’Assemblea General de l’ONU va adoptar l’Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible. En el seu nucli hi consten els 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), que són universals, transformadors i inclusius, amb l’objectiu de garantir una
vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa arreu del món. Per a fer-ho, aborden una sèrie de
necessitats socials com l’educació, la salut, la protecció social i les oportunitats laborals, a més
del canvi climàtic i la protecció mediambiental; i s’enfronten a barreres sistemàtiques com la
desigualtat, les modalitats de consum no sostenibles, l’escassa capacitat institucional i la
degradació del medi ambient. (UNESCOCAT, Educació per als Objectius de desenvolupament
sostenible, 2017).

Tanmateix, l'estudi apunta que els canals més utilitzats en organitzacions públiques són les
webs, complementades per les xarxes socials. Segons l'estudi Top Trends in Experience
Management de Deloitte, les pàgines web del sector públic podrien oferir més oportunitats als
usuaris i millorar la seva UX (User Experience) si s'actualitzessin en el món digital.

Els estudis de tendències en comunicació de l'empresa Deloitte reforcen la importància de
defensar la igualtat i la inclusió en els missatges de les marques i organitzacions, ja que els joves
valoren una publicitat degudament representativa, que compti amb la veu de diferents
comunitats.

Els ODS són un repte que moltes empreses han acceptat. Segons l’estudi més recent de PwC:
SDG Challenge - Creating a strategy for a better world a Espanya el 71% de les companyies
esmenta els ODS en els seus informes i un 13% hi inclou objectius concrets. 

A més, l’informe de PwC reflecteix que, en els últims anys, s'ha incrementat el grau de
coneixement dels ODS per part de les empreses espanyoles, però, incideix en la falta d'objectius
concrets i quantificables en els informes d'aquestes organitzacions.

Dels 17 objectius, els prioritaris per a les companyies espanyoles són el d'Acció pel clima -ODS
13-, i el de Treball decent i desenvolupament econòmic -ODS 8-, citats per fins a un 92% de les
companyies de l'IBEX. Just per darrere hi ha el d'Igualtat de gènere -ODS 5-; el d'Aliances per a
aconseguir els objectius -ODS 17-; i el d'Educació de Qualitat -ODS 4-.



Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa en
totes les seves formes arreu del món

1.

2. Fam zero. Posar fi a la fam, aconseguir la
seguretat alimentària i la millora de la
nutrició i promoure l’agricultura sostenible

Salut i benestar. Garantir una vida sana i
promoure el benestar per a tothom 

Educació de qualitat. Garantir una
educació inclusiva, equitativa i de qualitat i
promoure oportunitats d’aprenentatge
permanent per a tothom

Igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat
de gènere i empoderar totes les dones i
nenes

Aigua neta i sanejament. Garantir la
disponibilitat d’aigua i la seva gestió
sostenible i el sanejament per a tothom

3.

4.

5.

6.

Energia neta i assequible. Garantir
l’accés a una energia assequible, segura,
sostenible i neta per a tothom

Treball digne i creixement econòmic.
Promoure el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació
plena i productiva i el treball digne per a
tothom

7.

8.

Reducció de les desigualtats. Reduir la
desigualtat als països i entre països

Ciutats i comunitats sostenibles.
Aconseguir que les ciutats i els
assentaments humans siguin inclusius,
segurs, resilients i sostenibles

Consum i producció responsables.
Garantir modalitats de consum i producció
sostenible

10.

11.

12.

Indústria, innovació i infraestructures.
Construir infraestructures, promoure la
industrialització inclusiva i sostenible i
fomentar la innovació

9.

Acció climàtica. Adoptar mesures urgents
per combatre el canvi climàtic i els seus
efectes

Vida submarina. Conservar i utilitzar de
manera sostenible els oceans, els mars i
els recursos marins per al
desenvolupament sostenible

Vida terrestre. Protegir, restaurar i
promoure l’ús sostenible dels ecosistemes
terrestres, gestionar sosteniblement els
boscos, lluitar contra la desertificació,
aturar i invertir la degradació de les terres i
aturar la pèrdua de biodiversitat

13.

14.

15.

Pau, justícia i institucions sòlides.
Promoure societats pacífiques i inclusives
per al desenvolupament sostenible, la
provisió d’accés a la justícia per a tothom i
la construcció d’institucions eficaces,
responsables i inclusives a tots els nivells

Aliança pels objectius. Consolidar i
revitalitzar l’Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible

16.

17.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 



2.4. Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS)
L'educació és essencial per aportar els coneixements, les habilitats, els valors i les actituds
necessàries per col·laborar en el desenvolupament sostenible. Per això s’ha consolidat el mètode
d’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS), que permet als alumnes prendre
decisions i emprendre accions responsables per a la integritat mediambiental, la viabilitat
econòmica i una societat justa.

«Cal que canviem radicalment la nostra idea de la funció de l’educació en el
desenvolupament mundial, perquè té un impacte catalític en el benestar dels individus
i el futur del nostre planeta. [...] Ara més que mai l’educació té la responsabilitat
d’adaptar-se als reptes i les aspiracions del segle xxi i fomentar els valors i les
competències adequats per aconseguir un creixement sostenible i inclusiu i una
convivència pacífica.» - IIrina Bokova, directora general de la UNESCO

Segons l’article, l’EDS exigeix un canvi en l’aprenentatge, demana una pedagogia orientada en
l’acció, que fomenti l’aprenentatge autònom, la participació i la col·laboració, l’orientació als
problemes, la interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat i la vinculació de l’aprenentatge formal i
l’informal. 

El 2015, amb el llançament de l’Agenda 2030, va posar-se com a objectiu que els alumnes
poguessin comptar amb aquesta Educació per al Desenvolupament sostenible. És per això que
es van estipular els objectius d’aprenentatge específics per als ODS, així com les competències
clau per a aconseguir-ho. 

Polítiques educatives nacionals: Garantia per part dels ministeris d’educació d’arreu
del món que els sistemes educatius estan preparats i són sensibles als reptes
existents i emergents pel que fa a la sostenibilitat. 

1.

2. Els plans d’estudis i els llibres de text: L’EDS s’ha d’integrar en tots els plans
d’estudis de l’educació formal, no considerar-se un complement al pla d’estudis
existent. I s’han d’incloure en l’educació infantil, primària i secundària, l’educació i la
formació tècnica i professional i l’educació superior. 

La formació de docents: Els seus coneixements i les seves competències són
essencials per reestructurar els processos i les institucions educatives i orientar-los
cap a la sostenibilitat. Els programes de formació per als docents han d’evolucionar
per complir aquests estàndards.

3.

4. Enfocament integral de la institució: Les universitats són llocs d’aprenentatge i
experiència per al desenvolupament sostenible i han d’orientar els seus processos cap
als principis de la sostenibilitat. Perquè l’EDS sigui més eficaç, s’ha de transformar la
institució educativa en conjunt.

En el projecte que es realitzarà es parteix d’unes polítiques educatives ja actives, i, per tant,
s’iniciarà la recerca analitzant els plans d’estudis i les realitats actuals dels docents i els alumnes
del centre universitari en qüestió: la Universitat Pompeu Fabra, i en concret el grau de Publicitat i
Relacions Públiques de la Facultat de Comunicació.



3. Objectius

Meta: "Que els professionals del món de la comunicació percebin que els actors
del grau en Publicitat i RP de la UPF són els futurs líders del canvi al sector"

Entendre la percepció que tenen els alumnes amb relació al que s'ha estat
treballant fins ara en relació amb ODS, RSC i comunicació responsable per
establir un el punt de partida des d'on construir la marca del grau.

1.

2. Trobar insights per tal d'enfocar el posicionament del grau de Publicitat i RP
com a capdavanter en comunicació responsable i social.

Construir una xarxa de contactes en el sector professional que ens
proporcionin una visió del mercat actual i les necessitats envers la
responsabilitat social.

3.

Meta

Objectius



4. El client: la Universitat Pompeu Fabra

El 2012 la UPF va crear el Programa de Responsabilitat Social per a fer una estratègia conjunta
que vetllés per la igualtat d'oportunitats i promoure la salut, la sostenibilitat i la solidaritat. El
febrer de 2020, es va derogar la resolució de 2012 i es va aprovar el Programa de Compromís
Social i Desenvolupament Sostenible. Dins d'aquest nou programa, es contemplen:

4.1.1. Què comunica la Pompeu Fabra?

UPF Igualtat 
UPF Inclusió 

UPF saludable
UPF solidària

UPF sostenible 
Compromís social

La UPF ha signat, conjuntament amb altres universitats catalanes, la Declaració El compromís de
les universitats catalanes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: cap a una educació
transformadora per a un món nou i el Pla d'Acció del sistema universitari per a la consecució de
l'Agenda 2030 per desplegar els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) relacionats
amb el sistema universitari de Catalunya.

La universitat compta amb la Xarxa d'Innovació per dissenyar nous materials docents basats en
l'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), en projectes (ABPj) i l'Aprenentatge Servei (ApS) per
a abordar els ODS i generar una xarxa de professorat que treballi de manera col·laborativa amb
aquesta finalitat.

A més, es treballa i contribueix al compromís amb el desenvolupament sostenible en els diferents
ODS en quatre nivells (amb els links més endavant):

Estratègia, gestió i governança1.

2. Educació i docència

Recerca i transferència

Compromís amb la societat

3.

4.

La Universitat compta amb el PlaCLICK, un pla d'ajuts que dona suport a projectes relacionats
amb línies estratègiques com Igualtat de gènere i Compromís social, desenvolupament
sostenible, vinculades a l'àmbit de responsabilitat social (RS).

4.1.2. Docència i Responsabilitat social

També en relació amb els ODS, el CLICK compta amb funcions per facilitar l'estada de les
estudiants a la Universitat, així com amb el Pla d'Acció Tutorial de l'Estudiant (ACTE) per
assignar un tutor a cada estudiant des del moment en què entren a la universitat; promou la
innovació, el desenvolupament i l'avaluació d'iniciatives orientades a integrar la responsabilitat
social a la docència. En són exemples els projectes Horitzons i Prometeus.

4.1. A nivell general 



4.1.3. UPF Planetary Wellbeing
Es tracta d'una iniciativa universitària en recerca que es remunta a 2017 i es compromet amb els
reptes de la societat global amb un programa internacional per "generar i transmetre nous
coneixements sobre el concepte de benestar planetari".

L'antic rector de la universitat, Jaume Casals, va anunciar que volia: promoure una acció
transversal, multidisciplinària i interdisciplinària en el camp de Benestar Planetari amb la finalitat
de proporcionar a la institució una visió compromesa amb els grans reptes de la societat global al
segle XXI i generar energies transformadores de la mateixa Universitat i l'entorn en què es troba,
la ciutat de Barcelona.

En el marc d'aquest projecte, la universitat ha
desenvolupat múltiples accions i iniciatives en la
divulgació i l'avenç en els ODS de les Nacions
Unides. En concret centrades en:

01. Fi de la pobresa
03. Salut i benestar
04. Educació de qualitat
08. Treball digne i creixement econòmic
10. Reducció de les desigualtats 
11. Ciutats i comunitats sostenibles 
12. Consum i producció responsables 
13. Acció climàtica 

La Recerca i Innovació Responsable (RRI) vol respondre a tres preguntes:

4.1.4. Recerca i Responsabilitat social

Qui fa la recerca: promoció de la igualtat de gènere
Què vol respondre la recerca: dissenyar ciència amb i per la societat. 
Com es fa la recerca: ètica, compartint resultats, educació científica i participació conjunta.  

Pel que fa als ODS, es va preguntar a 93 grups de recerca (el 73% dels totals de la Universitat)
pels ODS en els projectes. 85 van respondre que tenien una recerca alineada amb ODS. El més
assenyalat va ser 3.Salut i Benestar, i el que menys el 17. Aliances per assolir els objectius.

La Universitat té una normativa vinculada al Compromís Social i el Desenvolupament Sostenible:

Codi ètic 
Memòria de sostenibilitat del curs 2018-2019 
Pla estratègic Universitat Pompeu Fabra (2016-2025)
Política de Sostenibilitat Ètica de la UPF
Resolució de 2020 per modificar la Resolució de 2012 del Programa
de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible 



4.2. A nivell del grau en Publicitat i RP

Dins de la presentació de les capacitats i competències que aportarà el grau, no n'hi ha cap de
relacionada amb els ODS o la responsabilitat social. Altres apartats rellevants són els objectius
del grau i les competències que s'adquiriran, on es parla d'allò que es vol del grau en l'àmbit de
publicitat, però no es relaciona amb els ODS.

4.2.1. Comunicació del grau des de la web

Un altre apartat que es mostra en la mateixa pàgina és el perfil de l'estudiant, on es presenten les
capacitats i les competències del perfil d'estudiant que accedeix al grau. Es tenen en compte
atributs com els interessos per l'entorn social i cultural, i la capacitat d'anàlisi de fets socials.

Dins del pla d'estudis, hi trobem assignatures directament relacionades amb els ODS:

Estructures socioeconòmiques
Estructures socials i tendències culturals 
Sociologia de la Comunicació 
Psicosociologia del Consum

Comunicació i gènere 
Comunicació intercultural 
Comunicació i grups d’interès 
Ètica i Deontologia en la Publicitat

Assignatures obligatòries Assignatures optatives

Com es pot apreciar, els ODS són una part fonamental de la iniciativa per part de la Universitat. I
el grau de Publicitat i Relacions Públiques ja els incorpora a les assignatures, així com als plans
docents dels Treballs Finals de Grau, amb treballs entregats vinculats als ODS 8, 9, 12 i 13.

4.2.2. Presència dels ODS a les assignatures del grau

La memòria del grau compta amb moltes assignatures on s’incorporen els ODS. Es poden
relacionar assignatures amb les estratègies d’aprenentatge instigades directament per un model
d’Educació pel Desenvolupament Sostenible, amb activitats per promoure el pensament crític i
reflexiu: a través de debats o mecàniques de rol, per tal que les alumnes desenvolupin eines per
pensar i afrontar els grans reptes de la societat. D’entre les assignatures que implementen ODS,
cal destacar-ne l’actuació d’algunes recollides al dossier sobre els ODS al grau:

01. Comunicació i gènere: optativa de 3r i 4t, que enfoca la comunicació des de la
perspectiva de gènere i destapa els partíceps de la perpetuació d’estereotips.

02. Comunicació i grups d’interès: optativa de 3r i 4t vinculada al projecte d’EDvolució. 

03. Estructures socials i tendències culturals: assignatura de 1r que examina els
processos que regulen les estructures socials i el context globalitzat. 

04. Ètica i deontologia: optativa de 3r i 4t que tracta els conflictes d’interessos a través
de les seves diferents vies de solució. 

05. Psicosociologia del consum: assignatura de 1r que aprofundeix en els processos
psicològics del consum, així com en els sociològics.

06. Comunicació intercultural: optativa de 3r i 4t que tracta la perspectiva crítica per a
veure-hi més enllà i superar la visió etnocèntrica de la societat. 



5. Universitats segons el ranking The Impact
Els Times Higher Education Impact Rankings són les taules de rendiment mundial que avaluen a
les universitats en funció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions
Unides. Es compara mitjançant uns indicadors que se centren en quatre grans àrees: recerca,
gestió, divulgació i ensenyament.

En el moment de consulta, la darrera publicació
és l'Impact Rànquings 2021, la tercera edició. La
classificació inclou un total de 1.118 universitats
de 94 països/regions. La Universitat Pompeu
Fabra se situa entre la posició 101 i 200, com la
majoria d'universitats de Catalunya.

5.1. Universitats de Catalunya
Per poder veure el tractament dels ODS de la UPF en relació amb el seu entorn, s'analitzarà la
comunicació que es fa en altres universitats, començant per aquelles d'àmbit regional, que són
les que suposen una competència més directa a la Universitat Pompeu Fabra.

S'analitzaran totes les universitats públiques catalanes, de les quals se n'ha mostrat la situació en
el rànquing The Impact, i la Universitat Ramon Llull, que tot i ser privada, suposa la competència
directa més gran. Totes elles formen part del pla d'acció del sistema universitari per a la
consecució de l'Agenda 2030. A més, es troben molt ben situades respecte de la mitjana europea
per transformar els campus catalans d'acord als ODS.

5.1.1. Universitat de Barcelona

L'any 2009 va incorporar els valors de la responsabilitat social en la seva gestió quotidiana. Des
del mateix 2009 han publicat de manera anual la Memòria de responsabilitat social i el resum
executiu de la memòria de RS d'acord amb les indicacions de la Global Reporting Initiative (GRI),
que col·labora amb el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient. En els darrers dos
anys, fan l'"informe de sostenibilitat" i s'utilitza una adaptació elaborada conjuntament per la UB i
la UPF, per adaptar millor els informes a la realitat del sector públic universitari català.

Disposen d'una oficina de Control Intern, Riscos i
Responsabilitat Social encarregada de gestionar els
recursos de la Universitat i impulsar els valors de la
responsabilitat social per aconseguir ser socialment
més responsable i introduir la transparència
informativa.

L'OSSMA a la UB
La UB participa també en l'Agenda 2030 aprovada el 2015 per al desenvolupament sostenible.
Compta amb l'OSSMA, l'Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB, que s'alinea amb
els 17 ODS amb les seves respectives iniciatives iniciatives (annex).



5.1.2. Universitat Autònoma de Barcelona

Actualment, el Pla Estratègic Horitzó 2030 (2018-
2030) vetlla per:

És la primera universitat catalana que va iniciar el seu recorregut en la responsabilitat social, pot
promoure el discurs d'haver estat la pionera. Té el seu propi projecte basat en l'Agenda 2030
anomenat Horitzó 2030 per adaptar cada iniciativa a la seva universitat.

No té desglossada per ODS la implicació de la universitat en cadascun d'ells, només en els tres
principals (1-10-13). Van molt dirigits al discurs de UAB com a comunitat que ha de vetllar pels
objectius de manera conjunta.

Qualitat docent innovadora i compromesa 
Campus d’interacció i co-creació col·lectiva 
Responsabilitat, transferència coneixement
Governança eficient, autònoma, transparent 
Comunitat, el major actiu són les persones
Projecció internacional, reconeixement i prestigi 

5.1.3. Universitat de Girona

La UdG compta amb una càtedra de responsabilitat
social i sostenibilitat que es planteja la Responsabilitat
Social i Sostenibilitat (RSS) com un deure i un
compromís amb la societat. Tenen una Tercera Missió
amb l'objectiu de contribuir a un model d'innovació i
desenvolupament social, cultural, econòmic i
ambiental socialment responsable, solidari i
sostenible.

Per a fer-ho compta amb diferents projectes i iniciatives o actuacions i fan ressò d'empreses de
les comarques gironines que realitzen bones pràctiques d'acord amb els principis de la
Responsabilitat Social al seu apartat Bones Pràctiques.

Promoure la investigació i la transferència de coneixement. 
Impulsar la responsabilitat corporativa de les PIMES. 
Promoure la Responsabilitat Social de les PIMES i en els estudiants universitaris. 

Els seus objectius són:



5.1.4. Universitat Rovira i Virgili

Com a tret diferencial, la URV és la primera universitat
catalana a oferir un Mínor en Emprenedoria Social i
Objectius de Desenvolupament Sostenible com a
formació complementària als continguts curriculars
nuclears dels diferents estudis.

El 2020 van impulsar i crear el Manual dels ODS, Guia d'ONG i entitats de medi ambient del sud
de Catalunya juntament amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Pretenien
facilitar a les entitats la comprensió sobre els ODS i una anàlisi de la situació actual, formar una
base de dades sobre entitats de cooperació de Tarragona i crear un directori de les entitats amb
dades de contacte adreçat a la ciutadania.

Recollida de joguines de la mà de la Creu Roja.
Curs Transformació social en el món digital
Propostes de voluntariat social per al curs 2021/2022

Tenen iniciatives com:

Es posiciona com a universitat pública de les comarques meridionals de Catalunya. Compten
amb l'Àrea d'Impacte social, cooperació i voluntariat "URV Solidària" dins l'Oficina de Compromís
Social que executa cursos, esdeveniments i programes de sensibilització alineats amb els ODS.

5.1.5. Universitat de Lleida

La Universitat compta amb un Pla Estratègic de 2013-2016 que opta per millorar les condicions
de vida dels estudiants i la formació de professionals per contribuir al reequilibri territorial de
Catalunya. 

Igualtat d'oportunitats
Diversitat funcional
Compromís amb la sostenibilitat
Compromís amb les persones
Compromís amb la societat

Tenen els valors centrals especificats en un Codi Ètic:

Descripció
Fites de l'objectiu
Accions de la universitat envers l'objectiu (no gaire quantitat i repetides)
Notícies relacionades

Pel que fa als ODS, expliquen el compromís de la Universitat amb l'Agenda 2030, d'on va sorgir i
què són els ODS. A més, aporta per cadascun d'ells la següent informació:



5.1.6. Universitat Politècnica de Catalunya

Aquest curs s'ha posat en marxa la indexació de tot el coneixements UPC segons els ODS, s'han
constituït responsables de cooperació en cada centre i s'han organitzat cursos sobre els ODS a
cada campus, als treballs de fi d'estudis i als mateixos graus. Aquest 2021 han posat en marxa el
primer Pla impulsor del compromís social, amb el lema "Canvia el món amb la UPC", per implicar
tota la comunitat i el seu entorn, i fomentar el sentit de pertinença.

Els investigadors poden assenyalar a quins ODS contribueix la seva recerca.
La Universitat participa al rànquing The IMPACT.
Accés al Dossier de la Red Española para el Desarrollo Sostenible

Pel que fa als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) la universitat ofereix un curs-
taller per a tothom que vulgui incorporar els ODS a la seva activitat diària. Alhora:

Igualtat de gènere
Inclusió i discapacitat
Sostenibilitat
Cooperació per al desenvolupament i voluntariat
social

Els eixos principals sobre els quals gira el Pla
d'igualtat de la UPC són els següents:

5.1.7. Universitat Ramon Llull

La Universitat publica de manera oberta tota la informació relacionada amb els seus àmbits
d'actuació, en l'àmbit institucional i administratiu, gestió econòmica i àmbit jurídic al seu portal de
la transparència. De la mateixa manera, la responsabilitat social es plasma dins del seu Màster
en Comunicació Corporativa Integral, amb un apartat de RSC.

ETHOS
Turisme responsable i hospitalitat
Justícia social i restaurativa
Llibertat religiosa i de consciència
UNESCO

Tenen un Comitè d'Ètica de la Recerca i 5 càtedres en
l'àmbit de responsabilitat social:

Tenen 57 grups de recerca, distribuïts en els 17 Objectius. Destaquen els ODS 3. Salut i
benestar, 4. Educació de qualitat i 10. Reducció de les desigualtats.

Compten amb Publicitarios implicados, una associació solidària que ofereix un servei de
comunicació publicitària completa a aquells qui no poden pagar els honoraris. Els seus
anunciants són principalment plataformes d'afectats per malalties rares o altres associacions
solidàries.



5.2. Universitats d'Espanya
Al mateix rànquing The Impact 2021, en l'àmbit estatal s'hi troben dues universitats dins el TOP
100: Universitat Politècnica de València (83) i la Universitat de Barcelona (90). Per això, resulta
d'interès saber què fan per a prendre-ho de referència.

5.2.1. Universitat Politècnica de València

Ofereixen un màster en responsabilitat social corporativa que s'enfoca a gestionar una empresa
de manera socialment responsable, així com de les metodologies que existeixen per posar-ho
en pràctica per assessorar a futurs professionals.

Es van adherir al Pacte Mundial, un compromís i iniciativa de l'ONU per la responsabilitat social.
Van escriure la declaració institucional d'adhesió pel Comerç Just. Es comprometen a ajudar en
aspectes socials: la iniciativa d'Universitat Sènior, o el programa de Ciència Ciutadana.

Informe ODS
La universitat té públic l'informe "Los ODS en las universidades españolas: una propuesta de la
UPV para medir su grado de cumplimento", una proposta que reflecteix la seva actuació durant
l'any 2019 a nivell de cada ODS, puntuant en percentatges el grau d'assoliment en quatre nivells
de mesurament, abastant des dels aspectes més generals i fonamentals al nivell 1, fins als més
concrets i específics, al nivell 4. L'estudi s'ha fet d'acord ambls primers dos nivells, on la UPV
mostra percentatges de compliment superiors al 90%.

Desenvolupament
Foment de l'ús del valencià
Polítiques d'igualtat 
Sensibilitat mediambiental de la comunitat
universitària.

A la Universitat es mouen en quatre eixos en RSC

5.2.1. Universidad Complutense de Madrid 

Ofereixen un Programa de Formació en Activitats mediambientals i ODS que reconeix crèdits al
llarg del quatrimestre. Tenen un curs d'estiu d'ODS: Herramientas para una sociedad más justa.

ODS 7: Energia Asequible i no contaminant
ODS 11: Ciutats i comunitats Sostenibles
ODS 12: Producció i consum responsables
ODS 15: Vida d'ecosistemes terrestres

D'acord amb l'Agenda 2030, la UCM té una web amb
un Pla d'Actuació que conté objectius a mitjà i llarg
termini. Nogensmenys, encara no enregistren cap
avenç. Aquests objectius són entorn de 4 ODS:



5.3. Universitats d'àmbit internacional
De dins del rànquing de The Impact, a escala internacional, i per a poder elevar la comparativa,
s'han escollit les dues universitats que tenen posicions més elevades del rànquing:

5.3.1. The University of Manchester

Treballen en quatre àmbits:
A través de la recerca: Han fet 21.571 publicacions de recerca en els 17 objectius durant els
últims cinc anys, representant el 4% de la recerca del Regne Unit sobre els ODS. Els focus
de recerca són: materials avançats, biotecnologia, càncer, energia i desigualtats globals.
A través de l'ensenyament: Mitjançant el compromís de transmetre coneixements, les
competències i les oportunitats per a comprendre i abordar tots els ODS.
A través del compromís públic: La universitat va ser guardonada amb el premi Gold
Watermark pel seu compromís públic i l'objectiu d'involucrar i inspirar a les comunitats locals i
globals amb els ODS. Una acció clau són les aliances amb institucions culturals.
A través de l'activitat als campus: Asseguren un salari digne als treballadors del campus,
són líders en inclusió del col·lectiu LGTB, tenen marques de qualitat en igualtat de gènere,
discapacitat i igualtat racial, mètodes responsables de compra i zero emissions de carboni.

És la universitat que encapçala el rànquing, amb uns
percentatges de compliment dels ODS que freguen el
100%. Plasmen la seva feina en l'informe anual The
University of Manchester sustainable development
goals 2021-2022 Report. 

5.3.2. University of Sydney

El 2019 va tenir lloc un esdeveniment a la University of Sydney copresentat amb la University's
Planetary Health Platform and Sydney Environment Institute, per a presentar l'agenda 2030 i
reflexionar sobre el seu compliment al país: "The 2030 agenda: Is Australia on track?"

És la segona universitat segons el rànquing Impact
2021. Tenen un informe semblant a la de la
Universitat de Manchester que parla sobre les accions
concretes que fan per cada ODS. Comptabilitzen en
quantes unitats d'estudi es tracta aquest problema. 

The Sydney Innovation Program: reuneix estudiants de tota la Universitat per a identificar,
comprendre i explorar solucions innovadores en el nexe entre el dret, la ciència i la tecnologia.
Els posen reptes anuals: els d'aquest any van enfocats a Public health, Automated decision
making, Sustainability i Institutional integrity.

Destaquen el nombre de publicacions de la seva recerca que s'han publicat sobre cada ODS.
Tenen una publicació en la qual parlen sobre la importància que tenen per ells els ODS, es va
publicar al Times Higher Education. 



5.3.3. RMIT Sydney

Tenen una acció específica relacionada amb la comunicació, on es tracta la prevenció del
sexisme al món de la publicitat, i es relaciona de manera directa amb l'ODS 5.Igualtat de gènere i
l'ODS 16.Pau, justícia i institucions sòlides, explicada més a fons als annexos.

El centre RMIT de Sydney té una web interactiva
específica pel tracte de la universitat amb els ODS on
es poden consultar les accions específiques que es
fan. També conté un video manifest on expressen el
seu compromís així com un informe, com les altres
universitats que lideren el rànquing The Impact.

5.3.4. Arizona State University

Tenen un informe, un apartat de premsa i un vídeo sobre com tracten els ODS des de la
universitat. Ho divideixen per les accions que fan: Create, Translate, Survey, Foster, Highlight,
Initiate. Tenen una competició enfocada a un ODS en concret.

La universitat d'Arizona és la segona universitat més 
 valorada en ODS i el seu compliment al seu país, i es
troba dins del TOP 10 del rànquing de The Impact.

La UPF és una universitat conscienciada
amb els ODS.
El grau de Publicitat i RP té assignatures que
ja tracten els ODS.
Els TFG han començat a ser una eina útil per
'incorporar ODS en els projectes.
La UPF és la universitat estatal que més
comunica al voltant dels ODS i la RS.

La UPF no és capdavantera al país en ODS
segons el rànquing The Impact.
Les assignatures del grau que incorporen
ODS no apareixen al llistat de la Universitat.
El grau no té veu pròpia més enllà de la
informació que apareix a la web.
Al grau li manca una acció distintiva pròpia
com el Diari de Barcelona de Periodisme.

La UPV té un informe en ODS i podria acabar
sent la referent al país.
A la Pompeu li manquen publicacions
científiques degut als graus que té. 
Altres universitats públiques tenen minors per
introduir la mirada centrada en els ODS.
La Blanquerna té com associada l'entitat de
Publicitarios Implicados.

Cap universitat espanyola manifesta el seu
compromís amb els ODS distintivament 
Cap grau de Publicitat i RP es posiciona
diferenciant-se en els ODS
Cap grau de Publicitat i RP té un perfil propi a
les xarxes socials
El grau té la possibilitat de crear una iniciativa
pròpia i diferenciadora.

FORTALESES DEBILITATS

AMENACES OPORTUNITATS

5.4. Conclusions de l’apartat:



6. Target

Per tal de prevenir l'impacte que tindrà la nostra estratègia a llarg termini, es plantegen dos
públics més: l'administració pública i els mitjans de comunicació. Ja que, un cop treballat el
posicionament del grau amb els públics interns, es passarà a la següent fase on caldrà establir
relacions amb aquests públics de la següent manera:

L'enquesta quantitativa s'ha realitzat a una mostra de 145 alumnes actuals del grau distribuïts de
manera que un 30,1% són estudiants de 1r, 26% són de 2n, 13,7% de 3r curs i finalment un
30,1% són de 4t curs.

6.1. Mapa de públics 
El target del projecte són els professionals del món de la comunicació, ja que és a qui volem
finalment impactar partint de la base que la meta establida pel projecte és:

"Que els professionals del món de la comunicació percebin que els actors del grau en Publicitat i
RP de la UPF són els futurs líders del canvi al sector"

A partir d'aquí i seguint l'esquema plantejat per en Casos de relaciones públicas y comunicación
corporativa, plantegem quins són els públics per tal d'arribar a impactar al nostre target.

Alumnes: són les qui cursen actualment el grau, coneixen de primera mà el que s'està
ensenyant i poden fer propostes basades en les seves necessitats.
Alumni: exalumnes del grau que poden aportar una visió de l'evolució que ha tingut el grau, i
que a més tenen una visió actualitzada de les necessitats del món laboral.
Professors: són el públic de qui dependrà implementar les iniciatives proposades, i que els
alumnes rebin una educació enfocada a la comunicació responsable i als ODS.
Vicerectorat: és important conèixer la seva postura de cara a saber què s'està implementant
en l'àmbit de la Universitat per a veure la viabilitat de les propostes plantejades.

Administració pública: en tractar amb la Pompeu, que és una universitat pública, és
rellevant tenir en compte l'administració pública com a públic, ja que és d'ells de qui dependrà
aprovar o denegar en última instància algunes de les iniciatives suggerides.
Mitjans de comunicació: són un públic rellevant en tot projecte, perquè tenen la potestat de
donar-li veu i fer-ho conèixer.

6.2. Enquesta a estudiants del grau

Nivell de coneixement sobre els ODS i constatar si les estudiants del grau són conscients
d'estar tractant els ODS a les assignatures de la carrera.
Quina importància li donen a la comunicació responsable de cara a la seva futura professió.
Identificar quines assignatures treballen la comunicació responsable directament.
Identificar quines assignatures treballen la comunicació responsable indirectament.

Objectius concrets de l'enquesta



S'ha percebut també aquesta falta de consciència sobre els ODS quan s'ha preguntat
concretament a alumnes de 4t curs quin era el tema sobre el qual versava el seu TFG i si hi
incorporaven algun ODS.

Les conclusions de l'anàlisi amb relació al nivell de coneixement que tenen les alumnes sobre els
Objectius de Desenvolupament sostenible és que és un coneixement generalitzat, però el nivell
de profunditat varia segons el curs en el qual es troben.

Tot i que el 90% afirmen saber què són els ODS, posteriorment s'observa que hi ha alguns
enquestats que no saben dir exemples a la carrera on es tractin. De totes maneres, aquests
casos es descobreixen sobretot entre alumnes de 3r i 4t de carrera. Aquesta major sensibilització
en alumnes de 1r i 2n curs s'atribueix a què el grau ja ha començat a treballar a donar major
importància als ODS i la comunicació sostenible en l'últim període.

De 41 persones que han contestat l'enquesta i han fet el TFG durant aquest curs, només 6 han
afirmat que incorporen elements de comunicació responsable de forma explícita. Pel que fa a les
temàtiques, cinc de les propostes es defineixen com a comunicació responsable, ja que
incorporen perspectiva de gènere i l'últim, sostenibilitat. A l'altra cara de la moneda s'hi troben 6
projectes que han dit que no incorporen cap element de comunicació responsable als seus TFG,
tot i que observant el títol ja es veu que no és cert.

En desglossar les respostes per cursos es veu també una uniformitat pel que fa a la percepció de
la importància de la comunicació responsable amb una puntuació d'un 4,6 sobre 5 a tots els
cursos individualment. Per tant, es pot concloure que la comunicació responsable en campanyes
de publicitat és realment un element que preocupa a les estudiants del grau. Nogensmenys, quan
s'ha preguntat al total de la mostra sobre la importància que dona la universitat al tractament dels
ODS i la comunicació responsable, la mitjana de les respostes per cursos és d'un 3 sobre 5.

Pel que fa a la importància que la totalitat de la mostra dona a la comunicació responsable de
cara a la seva futura professió és molt elevada, ja que gairebé un 70% dels enquestats li donen
la màxima importància en una escala de l'1 al 5.

En relació amb l'objectiu d'identificar quines assignatures treballen la comunicació responsable
directament, s'ha elaborat uns núvols de paraules en proporció a les assignatures que han
aparegut a les respostes i el nombre de vegades que han sortit repetides.

A continuació es mostren els núvols de paraules de les assignatures on es treballa de forma
directa per cursos:

A primer curs les assignatures que més s'han repetit han estat Fonaments de la Publicitat,
seguida d'Estructures socioeconòmiques i Opinió Pública.



Pel que fa a les assignatures que més s'han tractat de forma indirecta, no varien les respostes.
Les assignatures més votades destaquen amb molta diferència per damunt de les altres.

Els alumnes de 2n responen gairebé de forma unànime que es tracta de forma directa la
comunicació responsable a l'assignatura de Disseny gràfic II seguida de l'assignatura de
Psicosociologia del consum.

En relació amb en quines assignatures es tracta de forma indirecta la comunicació responsable,
trobem que apareixen assignatures tals com sociologia o màrqueting i estratègies de les
relacions públiques (tot i que aquestes dues últimes en menys mesura que la primera).

Abans d'analitzar les respostes del 3r curs, cal puntualitzar que és la franja menys representativa
de totes, donat que és on aconseguim menys respostes i més persones que han contestat dient
que "No sabien quina assignatura dir". L'assignatura que més respostes ha obtingut ha estat una
optativa: Ètica i Deontologia en la Publicitat, seguida de Guió i disseny d'interactius.

Pel que fa a les assignatures treballades de forma indirecta, no hi ha una clara percepció
d'alguna assignatura en concret. Apareixen esmentades assignatures com: Estratègia i gestió de
la marca o Creació de missatges publicitaris.

Finalment, els enquestats de 4t curs són el curs que més varietat d'assignatures han aportat,
donat que són els que més assignatures han cursat, i a la vegada sorprèn perquè a diferència
dels dos cursos anteriors, l'assignatura on perceben que han treballat la comunicació
responsable de forma directa és "Psicosociologia del consum". També en destaca Ètica i
deontologia de la publicitat i finalment Fonaments de la Publicitat.



Pel que fa a la manera indirecta de treballar els ODS, apareix Estructura i departaments de
l'empresa així com Direcció d'art i Màrqueting i Comunicació Institucional, Social i Política. Aquí,
de la mateixa manera que a 3r, els alumnes perceben de forma generalitzada que es tracta la
comunicació responsable en general.

Una observació que cal destacar és que la majoria de les assignatures que han estat
esmentades sobretot entre els alumnes de 3r i 4t, són dels itineraris d'Estratègia, Creativitat o
Investigació.

Finalment per tal d'acabar l'enquesta quantitativa es va plantejar una pregunta oberta per a les
estudiants sobre quina manera de treballar els ODS proposarien. Aquesta resposta va ajudar a
comprendre quines són les inquietuds de les estudiants del grau i la forma que els semblaria més
atractiva tractar aquest tema.

A partir de les respostes concretes, s'ha determinat que en general, els agradaria que els ODS i
la comunicació responsable fos quelcom transversal i que se li donés importància a l'ètica
publicitària. Quant a mesures específiques se'n destaquen les següents:

Integrat a les assignatures però a través de projectes però abordant-ho de formes diferents,
que no es faci repetitiu.
Dins d'assignatures obligatòries.
Assignatures especialitzades, sobre tot més en l'àmbit de sostenibilitat.
Tallers / Xerrades amb professionals del sector.

El focus group es va realitzar a alumnes dels cursos de tercer i quart del grau. Per a orientar-ne
la pauta de preguntes, es van tenir en compte els següents objectius:

6.3. Focus group amb estudiants del grau

Saber què creuen les estudiants que és la comunicació responsable.
Diferenciar la comunicació responsable de la RSC i els ODS.
Saber què creuen que són els ODS i si es treballen des del grau.
Conversar al voltant de la rellevància de tractar els ODS al nostre grau, perquè cal i si és o no
coherent amb la nostra indústria.
Constatar quines assignatures del grau treballen els ODS, de quina manera (si directa o
indirecta) i en quina mesura.
Preguntar a les participants quines iniciatives trobarien interessants de cara a implementar
millor els ODS en el nostre grau (minors, màsters, cursos d'estiu...).

Objectius concrets del focus group



Davant de la pregunta de què creuen és la comunicació responsable, es van rebre respostes
orientades en quatre vies diferents:

Tractar les problemàtiques socials: Una comunicació que es basa a tenir en compte les
desigualtats, l'ecologia, el gènere... és una realitat que lluita per un món i una comunicació
sostenible. Els portem intrínseques i ens surten de natural a la nostra promoció.
Comunicació inclusiva: Es tracta d'una comunicació inclusiva, basant-se en la roda de la
interseccionalitat i tenint en compte totes les perspectives, sent inclusiva amb tots els
col·lectius.
Mostrar les realitats: És una comunicació que mostra la cosa real, no podem caure en el
greenwashing o el social washing i parlar de coses que no fa realment una empresa o una
marca.
Canvi de perspectiva: Es tracta d'una comunicació dirigida a difondre idees i canviar
conductes, no només a vendre productes.

També es va plantejar la pregunta sobre si parlar d'una comunicació responsable implica
l'existència d'una comunicació irresponsable. Se'n van rebre diferents respostes també:

"Perquè hi hagi un blanc, hi ha d'haver un negre. [...] Moltes marques mantenen la
comunicació irresponsable perquè no volen canviar per por a perdre audiència." -

Laia Guerrero, alumna de 4t

En diferència al pes que té la responsabilitat social corporativa (RSC) als continguts del grau, el
tractament dels ODS és molt poc visible en els alumnes de 4t, però comença a ser-ho per als que
cursen 3r:

"No és que es faci comunicació irresponsable de manera conscient, sinó que té a
veure amb les realitats de les persones que fan la comunicació, no és

irresponsable sinó que obvia la resta de problemàtiques de la societat. No hauria
de ser responsable, hauria de ser, sense puntualitzar." - Andrea Villarroya, alumna

de 3r

"De la RSC se'n parla molt, però no hem tractat gaire els ODS, alguns professors
hi passen per sobre, però no hi hem treballat com a tal." - Andrea Villarroya,

alumna de 3r

"No coneixem els ODS i no els hem tractat mai, no els tenim al cap com a marc
quan treballem una campanya." - Ivan Pedrajas, alumne de 4t

També es va tractar la rellevància de tenir en compte els ODS en el nostre grau, on la resposta
va sorgir en una mateixa línia:

"Ens han d'ensenyar de manera més crítica, per a tenir una perspectiva que ens
ajudi a anar més enllà. Ajudar-nos a sortir dels típics estereotips que ens han fet
créixer i ens han portat fins on som. És molt típic caure al gènere o perspectives
d'aquest estil. És precisament a les classes on ens han d'ensenyar a trencar amb
aquestes perspectives que portem des de sempre." - Jana Solbes, alumna de 3r



"Ens han d'ensenyar què són els ODS i com els podem aplicar, i després veure
que ens surt sol aplicar-los i lluitar perquè es respectin." - Laia Guerrero, alumna

de 4t

Es va aprofitar la sessió per a preguntar per aquelles assignatures que, a hores d'ara, ja
implementen els ODS als seus plans docents i ho fan saber als estudiants. Els resultats van ser:

"És important treballar amb els atributs que ja portem intrínsecs des de casa.
Idealment, no haver de transformar una marca perquè compleixi un cert ODS,

sinó que portem de manera natural la seva comunicació cap a aquell atribut amb
el qual veiem que encaixa més." - Ivan Pedrajas alumne de 4t

"Ens diuen que els ODS els posen al pla docent "perquè cal", o "perquè els han dit
que ho han de posar"... Però s'ha de treballar. Si ens diuen que ho faran ho han
de fer, però no per obligació sinó perquè toca, és el que cal fer i els professors

ens ho han d'explicar d'aquesta manera." - Andrea i Laia

Anàlisi dels discursos persuasius, on: fa el contingut amb perspectiva de gènere i amb
una perspectiva crítica. Planteja una bibliografia amb referents més enllà dels típics i que se'n
va d'allò més estrictament acadèmic, busca una bibliografia accessible i que sap que ens pot
ser atractiva.
Disseny gràfic II, on: es tracten els 17 ODS a través d'un sorteig que n'adjudica un
aleatòriament a cada grup, amb els treballs finals orientats a aquest.

I per fer arribar la llum a com els tracten els professors:

D'altra banda, es va preguntar per iniciatives a través de les quals incorporarien tant els ODS
com la comunicació responsable al grau, tant de manera curricular com extracurricular. Les
respostes van ser:

Perspectiva crítica: Ens han d'ensenyar de manera més crítica, per a tenir una perspectiva
que ens ajudi a anar més enllà. És molt típic caure al gènere o perspectives d'aquest estil. És
a les classes on ens han d'ensenyar a trencar amb aquestes perspectives que portem des de
sempre. Aplicar la perspectiva crítica. Podem agafar marques que tinguin trets i atributs
sostenibles, que siguin creïbles, i agafar la campanya de comunicació sostenible. Cal
treballar com transformem la comunicació d'una marca, sense fer greenwashing.
Convertir-ho en valors: ens han d'ensenyar què són els ODS i com els podem aplicar, i
després veure que ens surt sol aplicar-los i lluitar perquè es respectin. És important treballar
amb els atributs que ja portem intrínsecs des de casa.
Apropant-ho als alumnes: fer el contingut amb perspectiva de gènere i amb una
perspectiva crítica. Plantejar una bibliografia amb referents més enllà dels típics i que se'n va
d'allò més estrictament acadèmic, una bibliografia accessible i que ens pot ser atractiva.
Xerrades: S'haurien de fer xerrades obligatòries sobre els ODS per explicar-nos què són,
però no només això, sinó donar-nos eines per a poder-los treballar.
Comptar amb alumni: Seria interessant poder rebre visites d'alumni que ens expliquin com
els tracten des de la seva experiència al sector.



A través del professorat: És necessari que els professors s'ho apliquin, si no hi creuen, no
ensenyaran maneres de tractar-ho. Fomentar els professors que obren debats on els
alumnes poden interactuar, guanyar els uns dels altres i créixer en l'assignatura. Els
professors haurien de convertir-se una figura d'inspiració, poder transmetre als alumnes
aquesta il·lusió que suposa tenir la possibilitat de poder canviar el món des de la
comunicació, amb la perspectiva de projectes com el d'EDvolució.
Assignatures on se'n parli: Aplicar les assignatures que parlin de comunicació responsable
hauria de fer-se a primer o segon, per tractar-ho d'arrel.
Transversalitzar-ho: Normalitzar-los no és deixar-los a part, sinó incorporar-los al temari de
manera normal. Ens ajudaria tenir exemples de campanyes on s'hagin tractat, veure com
tractar-los de manera versàtil ens obriria portes.

Una persona coherent i amb dos dits de front, més o menys formada.
Persones amb mentalitat de taurons, que també són creatives i molt perfeccionistes.
Perfils de persones que no separen la vida diaria de la vida laboral.
Ens basem en una cultura de l'esforç que roça l'explotació, perquè venim amb ego i ens
creiem els millors, i perquè volem ser els millors.
Ens encanta demostrar que sempre estem a tope, posar-nos mil coses i tenir sempre coses
pendents per fer.
Es podria definir com una tia pija, que compra a inditex i a apple, a qui no li agrada pensar
(expressar-se) ni prendre apunts.
Som perfils competitius i amb poc companyerisme, prima molt l'individualisme (no ens
passem respostes, neguem saber les coses...)
Jutgem molt als altres i fem que els companys s'acabin cohibint.
Persones competitives quan tenim treballs en grup, ens comparem entre nosaltres.

Per últim, els vam preguntar com definirien el perfil d'estudiant del grau de Publicitat i Relacions
Públiques a la Pompeu Fabra:

Presentar el grau com a defensor dels ODS: a les xerrades de presentació del grau es
dona molta importància als ODS i la comunicació responsable.
Diferència amb la realitat del grau: com a estudiant de segon curs del grau, trobava que la
importància que se li dona a la comunicació responsable a les xerrades no es correspon amb
el que reben al grau, on només l'han tractat de manera directa en dues assignatures.
Posicionament cap al futur: troba que, si s'acaba tractant més en un futur, és un bon
principi que demostra que el grau realment vol aconseguir aquest posicionament i posar en
valor els ODS.

En paral·lel, i de manera complementària als resultats del focus group, també es va parlar amb la
Inés, una alumna de segon curs que ha participat com a ajudant a les portes obertes del grau i va
poder oferir informació sobre el discurs que es presenta als alumnes prospectius del grau:

Visió del discurs a les portes obertes



En primera instància, es va preguntar pel tractament dels ODS i la comunicació responsable al
grau durant la seva estada. En general, indiquen que són conceptes que no es tractaven mentre
elles cursaven el grau. Si es parlava de comunicació responsable era en la línia de no mentir i ser
honestos amb el que es comunica. En canvi, la RSC sí que es tractava, sobretot vinculada a les
relacions públiques. Coincideixen en el fet que són conceptes que es van posar en valor
posteriorment.

6.4. Entrevistes

El segon públic en el qual es va incidir van ser els alumni de la Universitat, ja que podien aportar
tant el seu punt de vista com a antigues alumnes, mostrant com era el grau abans i permetent
veure els progressos que s'han aconseguit; com el seu punt de vista com a professionals del
sector, deixant veure les necessitats reals d'aquest envers la comunicació responsable. Algunes,
a més, són professores actuals del grau de Publicitat i Relacions Públiques de la UPF, amb la
qual cosa podien aportar una tercera perspectiva com a part de l'equip docent.

Les alumni entrevistades van ser:

Laura Grande, graduada el 2018 - professora d'Anàlisi dels efectes dels missatges publicitaris
i actual consultora de sostenibilitat a Anthesis Lavola.
Pablo Sánchez Medina, graduat el 2015 i especialitzat en sostenibilitat i RSC, actualment
consultor de sostenibilitat a Mazars
Laura Vilà Vila, graduada el 2016 Head of Strategy at Weincontro
Ricardo Domingo Fernández, graduat el 2016 - professor d'Anàlisi dels discursos persuasius i
Brand consultant a Comuniza
Marta Torner Grima, graduada el 2015 i actual program manager en un projecte pel canvi
climàtic a Burberry London
Mariona Castells Fontana, graduada el 2016 i actualment treballant a Beko i com a
professora a la Universitat a Fonaments de la Publicitat

Detectar quins són els reptes amb relació a la comunicació responsable
Entendre les expectatives i demandes que hi ha actualment al mercat professional
Contrastar possibles insights que hagin sorgit a les altres parts de la investigació
Recollir propostes sobre com treballar la comunicació responsable
Crear una xarxa de contactes d'alumni i professionals del sector.

Objectius concrets de les entrevistes

6.4.1. Entrevistes a alumni

"L'impuls en sostenibilitat va sorgir al 2018-2019". - Pablo Sánchez



Seguint en la mateixa línia, se'ls va preguntar com els hagués agradat tractar la comunicació
responsable d'haver-ne tingut oportunitat com a alumnes, i les respostes van ser:

Etiquetar clarament els ODS: Remarcar els seus valors, per a tenir més clar de què tracta
cada ODS i poder posicionar-se al respecte. Hi ha una sèrie de paraules (sostenible, verd,
home-dona, etc...) que provoquen que la gent desconnecti només escoltar-les, s'ha de
renovar el discurs.
Assignatura optativa: Poder complementar el grau amb una assignatura optativa on
s'ensenyi tot agafant aspectes més tècnics de la sostenibilitat com a tal, i amb vessant
pràctica adient, donant recursos i eines perquè les estudiants puguin aplicar el que aprenen.
Partir com a referència de la implantació de l'assignatura de comunicació i gènere.
Preferentment, hauria de ser obligatòria, però com a mínim optativa.
Assignatures de Tallers: Es podria tenir alguna opció de taller enfocat en una iniciativa
sostenible o responsable però no només des de la comunicació sinó des d'un àmbit més
marketinià, des d'una anàlisi de la marca i les seves accions.
Transversalitzar els valors: Defensen que cal replantejar el grau, tenir-ho de manera
transversal per a totes les assignatures del grau.

Com a professionals actius al món laboral, se'ls va preguntar per la seva percepció de la
rellevància de conèixer la comunicació responsable i poder-se'n especialitzar. En conjunt, les
respostes van mostrar la rellevància que aquests conceptes comencen a tenir, en un sector on
els perfils especialitzats en sostenibilitat estan cada vegada més demandats per les empreses,
però se'n troba poca oferta.

"Faria falta un servei per sobre que garanteixi que el que has fet a primer després
es vincula amb futures assignatures de cursos posteriors, allargar el storytelling

en un relat conjunt entre totes les assignatures. Preguntar com generem quelcom
memorable que serveixi per al nostre futur." - Ricardo Domingo

"Els professors han de despertar als alumnes la perspectiva crítica, que siguin
capaços de veure què està fent bé una empresa i potenciar-ho. És important que

n'estiguin sensibilitzats per a traslladar-ho a les aules." - Laura Grande

Mostrar les sortides professionals: Portar a alumni perquè expliquin el seu punt de vista
respecte al sector laboral. Tenir més clar per on es pot enfocar una carrera professional, i
pràctiques cap al sector enfocades a la RSC. Des d'un primer moment, el grau ha d'estar
vinculat al sector laboral.
Esdeveniments: Una de les coses que funcionava per interioritzar conceptes quan eren
alumnes, eren els esdeveniments de les pròpies alumnes. Plantejar als alumnes actuals quin
esdeveniment es podria fer per a parlar de sostenibilitat podria ser una bona opció per
aprofundir-hi.

"Hi ha molt poca gent formada en sostenibilitat per la quantitat de feina que hi ha"
- Laura Grande

"Les empreses busquen professionals que estiguin especialitzats en diferents
apartats de la RSC: drets humans, en circularitat, en energia i petjada de

carboni... però gent que sigui molt especialitzada" - Marta Torner



Diferenciació: Avui en dia la sostenibilitat encara és diferencial, però cada vegada són més
les empreses que n'estan prenent consciència, i acabarà convertint-se en un atribut de
categoria. Com defensava la Laura Vilà, cal establir un discurs sabent quins elements són un
must de la categoria, quins resulten preferencials de cara als consumidors, i per últim quins
són realment diferenciadors i ens faran sobresortir per damunt de la competència. Per poder
destacar, caldrà transcendir i anar més enllà, construir un relat que no s'estanqui en un atribut
poc diferenciador. Concretament:

En paral·lel, es van plantejar els reptes més imminents que troben de cara a la situació de la
comunicació responsable en el sector, i es van moure en tres línies:

"Per a les futures alumnes de la Universitat, per tal de diferenciar-nos hem de
trobar un atribut únic que els sigui rellevant. Què vol una futura estudiant de la
Pompeu? No busca ser millor persona, sinó ser la número 1, ser la millor. Les
hem de convèncer que, per a ser la millor, hem de tenir els atributs sostenibles

que ens pot donar el grau de la UPF, que no val només ser els millors traient les
millors notes, sinó deixar un llegat que vagi més enllà. Importa com fem el que

fem per arribar als nostres objectius." - Ricardo Domingo

Conscienciació: En matèria de comunicació responsable, les seves utilitats i la seva
rellevància, cal augmentar el nivell de conscienciació tant cap als alumnes com als
professors. Els professors adscrits ho tenen més present que els titulars, però tots ells són la
base per a inspirar als seus alumnes.
Posicionament: El posicionament de la UPF, tot i ser moderna dins de les universitats
catalanes, és molt institucional, no es dirigeix tant a la Generació Z com altres universitats
més dirigides a aquest target.
Coherència: Amb l'actual creixement de la consideració social per part dels consumidors,
també creix la possibilitat de caure en la temptació d'unir-se, d'alguna manera, a allò que es
considera "la moda". Cal fugir de tot allò que es pugui relacionar amb el social washing.



En primer lloc, se'ls va preguntar si havien percebut un canvi en l'educació d'ençà que s'havien
començat a aplicar els ODS des de direcció del grau. Les respostes, en general, assenyalaven
que el canvi, si bé existent, de moment era poc notori tot i que es començava a veure. Si bé per
alguns professors el canvi havia estat notori, fins al punt de fer-los replantejar el seu contingut
d'acord ambls Objectius, en alguns casos el canvi era menys, ja que la perspectiva basada en la
comunicació responsable ja suposava el nucli de la seva assignatura.

Pilar Medina, professora de Psicosociologia del Consum, assignatura de 1r
Robert Hernández, professor d'Ètica i Deontologia en la Publicitat, optativa de 3r i 4t
Frederic Guerrero, professor de Sociologia de la Comunicació, assignatura de 2n
Lídia Maria Gil, professora de Direcció d'art, optativa de 3r i 4t
Ignasi Murillo, professor d'Estructura de l'Empresa, assignatura de 4t
Juan Arrausi i Jordi Basat, professors de Disseny Gràfic II, assignatura de 2n
Xavi Balsa, professor d'Estratègia i Gestió de la marca, optativa de 3r i 4t
Eva pujadas Capdevila, professora d'Anàlisi de la Imatge, assignatura de 2n i de Màrqueting i
Comunicació Social, Institucional i Política, assignatura de 4t
Carles Sanabre, professor de Guió i Disseny d'Interactius, assignatura de 3r
Mariona Castells, professora de Fonaments de la Publicitat, assignatura de 1r

"Com a opinió personal: hi ha un bon germen, però petit; sòlid i que espero que
faci taca d'oli." - Pilar Medina

Tot seguit, se'ls va plantejar la qüestió si defensaven que hi havia algunes assignatures que
resultaven millors que d'altres a l'hora de començar a implementar-hi els ODS. En general, totes
les respostes van anar en la línia que la millor opció és transversalitzar la comunicació
responsable a tot el grau, i que com a tal no es depèn de les assignatures concretes. En alguns
casos, però, es defensava que certes assignatures en són més propenses, com ara les que
engloben la sociologia o l'ètica.

La següent pregunta va ser enfocada a trobar patrons entre les assignatures. Es va demanar als
professors de quina manera implementaven els ODS a les seves assignatures, i les respostes
van ser les següents:

Psicosociologia del consum: Per fer el Treball Final de l'Assignatura s'explica a partir del
projecte Planetary Wellbeing, i cada equip tracta un dels ODS en el seu treball.
Guió i Disseny d'Interactius: No ho treballa explícitament, sense ser conscient ho promou.
Sociology of communication: Aplica els ODS de manera explícita, demanant a l'alumnat
tasques específiques a la construcció de l'agenda i del framing, des d'una perspectiva de les
relacions públiques.
Anàlisi de la imatge / MKT Institucional i Polític: A vegades hi són de forma clarament
explícita en els temes, com en debats entorn les RP on la qüestió de gènere hi té impacte.
Direcció d'art: se centra en la perspectiva de gènere, i l'implementa a les referències
bibliogràfiques, sèries que defensin el gènere invisibilitzat en el disseny, artistes...

El tercer públic en el qual s'ha incidit han estat els professors del grau. Per a establir un criteri a
l'hora d'escollir a quins de tots els professors s'entrevistaria, es van prendre de referència les
respostes a l'enquesta enviada als alumnes de tot el grau quan responien la qüestió sobre
aquelles assignatures on més havien tractat els ODS, fos de manera directa o indirecta. Les
assignatures més recurrents van ser les escollides, i els professors entrevistats van ser:

6.4.2. Entrevistes a professors



Fonaments de la publicitat: Es tracta des del primer moment no només en la part teòrica,
sinó també en seminaris que permeten que l'alumnat es formi en pensament crític.
Estratègia i gestió de la marca: No esmenta els ODS de manera directa, creu que és
complicar els continguts, però els té presents en una estratègia de marca.
Ètica i deontologia de la publicitat: Al treball final es reviu una marca que prèviament "s'ha
"mort". En aquesta "resurrecció" la marca passa a tenir un atribut principal en el marc d'un
ODS.
Empresa: L'agència d'exemple des de la que es treballa ("StrawberryFrog") té bones
pràctiques cap a enfora cap endins en l'àmbit de treball just, igualtat entre els treballadors,
consum responsable... i les remarca i reivindica.
Disseny Gràfic II: Pel treball final cada grup agafa un paper i els toca un ODS com a macro-
paraigües, i dins d'aquí trien la problemàtica que volen. Quan es rep l'ODS, cal analitzar-la i
establir quin serà el posicionament del grup, tractant-lo des de la proximitat i fent campanyes
de disseny gràfic.

Es va obrir un debat sobre tres aspectes al voltant de la comunicació responsable:

"A vegades es confonen les bones pràctiques amb els ODS. Jo estic obligat a no
llençar porqueria al riu, jo estic obligat a bones pràctiques en l'àmbit energètic...
això no són ODS. Una altra cosa és tenir la vocació d'apostar per la gent jove,

donar-los recorregut, reconeixement, donar un retorn a una societat. No s'ha de
tenir com a objectiu únicament un impacte econòmic sinó un objectiu social." -

Ignasi Murillo

No hi ha consens en aquesta matèria. Alguns professors creuen que és una bona manera de
començar, que serveix com a base i que és positiu reforçar el paper de les empreses que fan
bones pràctiques. D'altres defensen que és més interessant partir d'un producte que en principi
no té els valors per a un impacte positiu, i redirigir-lo a través de la capacitat crítica. Altres troben
que s'ha de distingir entre allò que hem de fer i allò que fem perquè volem, i que no s'ha de
confondre respectar els drets i deures d'una marca amb atributs responsables.

Compta com tractar comunicació responsable només pel fet que el brief és d'un client
que ja és responsable?

Hi ha consens en suposar que l'existència del primer terme pot condicionar l'existència del segon.
La diferència d'opinió arriba en els professors que creuen que és un error fer servir aquesta
terminologia, ja que torben que la idea que defensen és equivocada, que no hi ha una
comunicació "irresponsable". D'altres, en canvi, defensen que haver arribat al concepte de
comunicació responsable ja suposa de per si la realitat que existeix el seu contrari.

Si posem l'etiqueta de "comunicació responsable" l'altra passa a no ser-ho?



Altre cop, es troba una diversitat d'opinions. D'una banda, es defensa que és interessant tenir
una assignatura pròpia sobre comunicació responsable, preferentment fent que sigui obligatòria
per a garantir que totes les estudiants passin per ella. Troben que per a donar la importància que
té el concepte, cal que les estudiants el coneguin bé i en tinguin eines per a fer-lo servir.

És recomanable dedicar-hi una assignatura en concret?

"Una formació específica podria ser molt interessant per formar professionals en
competències que, en la meva opinió, seran molt demandades en el futur." -

Mariona Castells

D'altra banda, hi ha qui defensa que és un error, ja que s'allunya del concepte transversalitzador
que es persegueix.

"La manera de fer-ho és com s'està fent ara mateix, a través del professorat que
explica al seu temari la comunicació amb els ODS i la responsabilitat de manera
intrínseca. Si ho convertim en una assignatura pròpia, ho convertim en quelcom

especial, que no és cosa de tothom. I no és això el que es vol. Igual que no es pot
separar l'abecedari de l'assignatura de llengua, no es pot separar la vessant

responsable de la comunicació." - Xavi Balsa

En darrer lloc, se'ls va preguntar, així com es va fer amb les alumni i les alumnes del focus group,
quines propostes podrien fer per a implementar els ODS a les aules:

Obligatorietat: Externalitzar és més fàcil estructuralment, però no transcendeix. Si es té
algun recurs extracurricular hauria de ser a més a més, però abans, la comunicació
responsable ha de veure's a les obligatòries. Si ho fem obligatori i transversal, demostrem
que és una cosa que ens importa i ens incumbeix a totes.
Implementació en els TFGs: Dirigir-los cap a treballs d'assignatura i de final de grau on la
RSC ocupi un lloc. Es podria fer ús de projectes com el Pla CLICK per a donar-los força.
Creació de minors: Un minor és una bona opció com a formació extracurricular en la
matèria.
Tunejar el pla d'estudis: Proposta de, mantenint les assignatures i el pla d'estudis actual,
replantejar aquelles assignatures amb continguts modelables per tal d'estructurar un nou pla
d'estudis on s'hi incorpori la comunicació responsable.
Revolució: Fer entendre a les estudiants a partir de projectes des de la UPF que ells poden
ser la revolució d'aquesta professió. Aprofitar les ganes amb les quals entren les noves
generacions, que aspiren a ser les millors, perquè siguin conscients que dins del grau poden
ajudar a canviar les coses.
Vaixell insignia del grau: Crear una iniciativa distintiva pel grau de Publicitat i Relacions
Públiques, com ara un manifest de compromís del grau, seguit d'un decàleg propi amb
requisits que han de complir campanyes. També es podria elaborar una plataforma de
verificació de campanyes seguint els valors defensats al decàleg.
Impuls des del professorat: tots els professors coincideixen que han de ser els propis
docents qui impulsin les ganes de canviar les coses als seus alumnes. Tenen projectes com
el d'EDvolució que forma als professors en nous models docents per afavorir aquestes
dinàmiques. Si creuen en allò que expliquen i els inspiren, els resultats seran molt majors.



"Formar als alumnes perquè portin els atributs socialment responsables intrínsecs
i aconseguir capgirar la situació i fer que una marca de macro consum, que se sap

que no forma part del camí, pensi d'aquesta manera responsable i sostenible,
aposti per una comunicació amb responsabilitat social." - Lídia Maria Gil

"Des de la comunicació també podem contribuir a fer del món un món millor. Si
aconseguim treure promocions de 80 comunicadors cada any que tinguin la

facultat de poder comunicar de manera responsable, seria una passada.
Aconseguir que el punt de vista des del que aborden les coses sigui identificador,

que només de veure com pensem diguin: tu ets de la Pompeu, no? " - Ignasi
Murillo

Per últim, dins d'aquest bloc, es va realitzar una entrevista amb l'Ester Oliveras, vicerectora de
compromís social i sostenibilitat. En aquest cas, l'entrevista va anar enfocada a les perspectives
de futur de la Universitat respecte a la comunicació responsable i, en concret, respecte als ODS.
Se'n van extreure quatre punts rellevants:

6.4.3. Entrevistes a vicerectorat

Objectiu de la universitat: que tots i totes els/les graduades surtin amb una visió global del
món, sent conscients que totes les decisions que podem prendre tenen afectació més enllà
del nostre àmbit.
Els ODS tenen data de caducitat: Perquè tal com diu la seva agenda creadora, "Agenda
2030", el 2030 se'n plantejaran de nous. El concepte del Planetary Wellbeing, creat per la
UPF, és un concepte més ampli, ja que els ODS tenen algunes mancances.
Ranking The Impact: Cada cop s'apunten més universitats i és difícil destacar. És per això
que la Universitat pot baixar posicions respecte a dades anteriors. Com ella defensa, no és
possible treballar tots els ODS des de les carreres que té la UPF, que són limitades respecte
a altres universitats de més magnitud. Un aspecte important en són les publicacions sobre el
medi ambient, molt preuades i valorades d'aquests rànquings, però que a la Universitat
Pompeu Fabra li manquen.
Novetats: Es pretén limitar la política a 3 ODS per assignatures. En paral·lel, s'està treballant
en un mínor en comunicació responsable a la universitat.



7. Briefing

0. INFORMACIÓ BÀSICA

El client: El grau de Publicitat i RP de la Universitat Fabra
Encàrrec: Pla estratègic en comunicació responsable.

Aquest TFG s’emmarcaria en el projecte PlaClick 2021 “TFG Research Training: la comunicació
social i responsable com a espai de trobada entre alumnat, projectes de recerca i alumni en el
grau de Publicitat i Relacions Públiques”. El TFG haurà de fer una proposta per a alinear el grau
en Publicitat i Relacions Públiques amb l’àmbit de la comunicació social i responsable, en
coherència amb l’aposta de la UPF per al Benestar Planetari i el compromís social. A més,
aquest projecte pot contribuir a construir la marca del grau en els diferents públics, i especialment
l’alumnat actual i els alumni o exalumnes.

Fer una anàlisi integral del l’entorn i els diferents públics mitjançant fonts secundaries.
Dissenyar una investigació aplicada per a generar insights i coneixements nou sobre les
necessitats dels públics, concretament focus groups i entrevistes en profunditat en experts,
professionals, alumnis, alumnes...
Disseny d’un Pla estratègic de comunicació i potencialment de marca. 
Implementació en la mesura del possible del pla estratègic a través, per exemple, d’una web. 

1. PROJECTE

La universitat Pompeu Fabra fa anys que està desenvolupant el seu projecte de Benestar
Planetari en virtud de l’emergència climàtica i en compromís amb els Objectius pel
Desenvolupament Sostenible. En coherència i com a un dels graus punters en incorporar aquest
posicionament als valors dels graus, el grau Publicitat i Relacions Públiques vol fer un
reposicionament en aquesta línia estratègica.

2. CONTEXT

3. OBJECTIUS

Es tracta d’un projecte pioner per a definir l’estratègia i posicionament d’un grau universitari amb
l’objectiu de desenvolupar un sentit de pertinença en la cosa pública i en la universitat pròpia. 

4. POSICIONAMENT

Pel que fa al posicionament del grau plourà de dues necessitats que actualment té:

Per una banda, cal diferenciar els estudis de la resta de graus en aquest àmbit oferts per les
universitat públiques i privades de Catalunya, Espanya i Europa. 



Per altra banda, l’aposta per models de comunicació amb un focus principal o un vessant en
l’entorn social i de la responsabilitat ha esdevingut una gran necessitat per a la universitat pública
i la societat, i va en consonància amb l’aposta de la UPF pel Benestar Planetari. 

Aquesta proposta representa un repte i també una oportunitat per a un grau connectat amb la
indústria dels interessos comercials i de negoci.

Estudiants: formació integral (ètica però també de recerca-transversal per a empreses de
sectors molt diferents) i valor afegit de la capacitació professional. 
Alumni: un cop esdevinguin alumni, les estudiants tindran la possibilitat de desenvolupar
projectes professionals relacionats amb el seu TFG, i de col·laborar puntualment com a
mentors en nous TFG. 
Agències i empreses del sector: els estudis com a pedrera de talent en aquest àmbit i lloc per
a una formació de postgrau complementari. 
Professors i investigadors del departament: en un departament molt potent en recerca a nivell
europeu, cal crear sinergies entre recerca i docència.  

5. TARGET

El projecte pretén per tant dialogar amb els diferents agents socials, comunitats i professionals
del 22@ i de la ciutat. En concret amb els següents públics:

6. MISSATGE

Estudiar el grau de Publicitat i Relacions públiques a la UPF permet que l’estudiant tingui una
educació d’alta qualitat amb el valor afegit de desenvolupar una capacitat crítica amb perspectiva
de canvi en la societat.

7. CONTINGUT

La proposta haurà de desenvolupar:

Replantejar la seva identitat a favor de la comunicació responsable, convertint-la en un atribut
base del grau i que l’ajudés a ser diferenciador. A partir d’aquí calia plantejar un pla d’accions
coherent amb per tal d’arribar a tots els públics.

a) Una identitat pel grau
b) Una estratègia basada en l’element diferenciador d’una comunicació responsable
c) Un pla d’accions per arribar a tots els públics.

8. TO

Actualitzat, creatiu, socialment responsable, dinàmic i líder.



8.1 Branding
Abans d’establir l’estratègia des d’on treballarà el grau, calia conformar la imatge del grau com a
marca. Deixar clar qui és i com és el grau de Publicitat i RP de la UPF és construir una base
sòlida sobre la qual construir tant línies estratègiques com accions a posteriori. 

A partir de tota la fase d’investigació tant de la pròpia marca, com de la competència, i després
de tenir en compte les opinions dels principals actors del grau. S’ha elaborat un Brand Key Model
per tal de sintetitzar tota aquesta informació i plasmar l’essència del grau com a marca. 

Per tal de trobar un punt de partida, es va sintetitzar la imatge que té el grau de publicitat
actualment. Seguint l’esquema de Brand Analysis Prisma de Jean-Noël Kapferer.
Pel que fa a les 6 parts d’aquest prisma, es desenvolupen a continuació:

8.1.1 Brand Analysis Prisma

El físic: descriu les característiques físiques de la seva marca, el que els clients perceben: el
logotip, la guia d'estil, la iconografia, la paleta de colors i la presentació. 

1.

2. La personalitat: es descriu com les "característiques humanes" d'una marca. Ha de respondre
a la pregunta "qui ets?". 

En aquesta part predominen els colors vermell i blanc pel logo de la Pompeu i tot el que gira al
voltant d’aquest. Pel que fa a una imatge diferenciadora del grau, es percep el Campus de
Poblenou o fins i tot, la zona de tallers.

La personalitat del grau és d’actualitat, creatiu, socialment responsable, dinàmic i líder.

8. Estratègia



3. La cultura és la història de l'origen de la marca. On va néixer el grau? On viu? Quin és el
sistema de creences i valors al qual s'adhereix i per què? 

5. La reflexió descriu a qui agradaria arribar idealment

4. La relació és el compromís entre la marca i els consumidors. Es tracta de pensar en com el
grau manté una relació sana amb els seu target des de la interacció inicial fins al període
posterior a la carrera. Al cap i a la fi, una relació sòlida és la que satisfà les expectatives del
target i li fa guanyar-se la fidelitat a la marca. 

6. La self-image és la forma en què el target visualitza el seu jo ideal. L'autoimatge serveix
d'aspiració tant per a la marca com per al públic. El consumidor vol veure's a si mateix d'una
manera ideal, i la seva marca pot esforçar-se per ajudar-lo a aconseguir els seus propòsits. 

El grau parteix com un dels més ben valorats, però li costa complir amb les expectatives de les
estudiants un cop han entrat a la carrera.

 

El grau beu molt dels trets de la universitat a nivell general. Ens trobem davant una cultura
catalana però internacionalitzada. Pel que fa al sistema de creences i valors, van també molt
d’acord amb l’ecosistema físic on està situada la UPF, el districte 22@, on hi ha moltes empreses
i start-ups amb les qui comparteix la mentalitat de act local think global.

En el cas del grau, com ja hem vist al mapa de públics, és un procés amb diversos actors
implicats. De totes maneres si pensem característiques d’estudiants, serien treballadores,
dinamitzadores, potents, crítiques, creatives i responsables.

Per tant, el que aporta el grau és a treure tot el potencial dels seus estudiants i professionals que
hi participen. D’aquesta manera aconsegueixen retroalimentar-se i trobar el seu lloc des d’on
canviar les coses. 

Per tant, el que persegueixen tant el target com la marca és que des del grau tinguin l’oportunitat
real de fer un canvi en la societat.

8.2 Estratègia de la marca
Arribats a aquest punt era necessari establir la línia estratègica que seguiria la marca. Aquesta
serà clau per establir conceptes com: l’insight, la tensió sociocultural, el territori on ens mourem
com a marca o la reason to be del grau. Per tal de fer-ho s’ha seguit l’esquema de Strategy on a
page de Julian Cole. On s’identifica a més, el discurs de forma coherent i n’esdevenen de forma
lògica les accions per tal de portar-ho a terme.

8.2.1 PROBLEMA DE MARCA



Les alumnes se senten molt exigides pel grau, però senten que no reben un valor afegit a canvi
prou diferencial respecte a altres universitats.

Reinventar el concepte de "ser les millors".

El perfil d'alumna de la UPF aspira a ser la millor.

8.2.2 PROBLEMA DE CONSUMIDOR

8.2.4 WE NEED TO: SOLUCIÓ

8.2.4.1  TERRITORI

8.2.3 HOWEVER: insight

El principal insight és que el perfil d'alumna de la Pompeu aspira a ser la millor, ja que porta molt
de temps traient notes excel·lents. És per això que es va fer la reflexió estratègica que, per poder
evolucionar d’estudiant a professional, calia trobar el sentit a la carrera més enllà d’allò purament
acadèmic.

Un cop arribats a aquest punt, es pot establir el territori de la marca a partir de combinar tres
elements imprescindibles:

En primer lloc, la tensió sociocultural entesa com a punt de connexió amb el target i com la marca
pot arribar a resoldre aquesta tensió. En aquest sentit vam extreure que: La comunicació està
principalment enfocada a vendre productes i serveis que alimenten el creixement d’un sistema
insostenible. El target ja és conscient de la insostenibilitat del model de negoci actual i demana
aquest un valor afegit que surti de la carrera per trencar amb l’esquema clàssic de la publicitat.



Seguidament, cal analitzar què fa el grau millor. Després de tota l’anàlisi d’investigació, va ser
una pregunta relativament fàcil de respondre ja que el que fa millor el grau de Publicitat i RP de la
UPF és:

I això va completament aliniat amb l’insight de consumidor que s’havia detectat prèviament, donat
que el grau no només es vol limitar a que els seus estudiants adquireixin un coneixement, sinó
que va més enllà.

Per tant, es podia definir quina és la Reason To Be (RTB) del grau. És a dir, el per què existim,
l’essència màxima del motiu d’existència del grau. I en aquest cas, no podia ser una altra que: 

D’aquesta manera la UPF es converteix en agent generador de generadors de canvi. En el
moment en que té com a eix principal aquest pensament tota la resta ve darrere: excel·lència,
compromís, un valor afegit… Una reason to be contundent i que a la vegada ens permet construir
sobre ella.

I per tal d’establir les bases sobre les quals començar a tirar les accions, calia determinar el nou
territori de marca: 

Un territori que posiciona al grau de manera que pot actuar des d’aquí amb total credibilitat i
coherència a través d’accions que es dirigeixin als diferents públics.

Preparar als seus estudiants per a aconseguir els seus objectius.

La raó de ser és inspirar i formar a futurs professionals que
liderin el canvi des del sector de la comunicació. 

"La comunicació com a altaveu necessari per al canvi"

Amb aquesta nova identitat i el nou territori, l’objectiu del grau és el de poder
aportar un valor afegit a les seves estudiants, i aconseguir que compleixin
amb el seu objectiu de graduar-se amb unes qualitats que van més enllà
d’allò purament acadèmic, donant importància al procés, a com es fan les

coses, enlloc d’enfocar-se merament en allò que s’aconsegueix. 

Posicionar-se com un grau d’excel·lència i socialment responsable d’on
sortiran les futures líders del canvi al sector de la comunicació. 

8.2.5 SO THAT: OBJECTIU DEL CONSUMIDOR

8.2.6 HELPING TO: OBJECTIU DE MARCA

I a través de l’assoliment de l’objectiu de les alumnes, s’ajudarà a assolir l’objectiu final del grau
de publicitat i RP de la UPF: 



Finalment, i just abans de plantejar les accions, es resumeix de manera concisa
com queda el rebranding de la marca un cop establerta dins el nou territori.

Propòsit: Inspirar i formar futures professionals que liderin el canvi des
del sector de la comunicació.

Posicionament: Per a les estudiants de publicitat, el grau de Publicitat i
RP de la UPF és el que forma a les millors* comunicadores d’entre tots
els graus a Espanya perquè tenen una visió que les fa capaces
d’influenciar positivament a la societat.

Valors:

Compromís com a vehicle que ens porta de la utopia a construir una
realitat inclusiva i socialment responsable. 
Inconformisme: no ens limitem al que sabem ara, sinó que ens
animarem a explorar més i imaginar un món millor.
Optimisme realista: ens hem guanyat la sort de ser on som. Cada dia és
una oportunitat per esprémer amb la què podem contribuir a millorar el
món.
Treball en equip com una carrera de relleus on cadascú dóna el millor
de nosaltres per beneficiar a tot l’equip. 
Responsabilitat: ser conscients de com assolim els nostres objectius, la
rellevància de les nostres accions i els efectes que poden tenir.
Excel·lència: un mantra que consisteix en construir un esperit crític i
perseguir una millora constant en el nostre dia a dia.

8.3 Rebranding



9. Proposta de Pla d'accions
Amb la nova identitat del grau construïda, el següent pas va ser el de crear accions per a
sustentar-la i aterrar-la. En aquest cas, i donat que el treball forma part d’un projecte més global
en el que s’estan plantejant accions tàctiques en paral·lel, s’han desenvolupat un seguit d’accions
estratègiques que ajudarien a aconseguir assentar els nous valors del grau:

La primera acció plantejada és un manifest on es parla de la necessitat d’un canvi en la societat i
el model de consum, així com de la rellevància de moure’s i prender iniciativa des del sector de la
comunicació. Amb la publicació d’aquest, es planteja la nova línia d’acció del grau, la seva raó de
ser i per últim el seu compromís i els seu objectiu final. 

9.1 Manifest

Gran part de la comunicació actual està enfocada a vendre productes i serveis que
fomenten els estereotips i alimenten un creixement del consum insostenible. Tot

plegat suposa una degradació a gran escala que posa en perill les bases del nostre
futur. Per tal de frenar aquesta allau que avança a pas decidit, hem de ser capaces

de fer més, i millor, amb menys. 
 

És per això que la raó de ser del grau en Publicitat i RP de la UPF és i ha estat la
d’inspirar i formar futures professionals que liderin el canvi des del sector de la

comunicació. 
Un canvi entès com a moviment social, generacional i inconformista. 

Un canvi conscient que vol posar fi a les desigualtats i el canvi climàtic. 
Un canvi que atura aquesta allau i avança cap a una justícia social.

 
Per aquest motiu, ens comprometem a fomentar la capacitat crítica en les

estudiants perquè puguin fer servir la comunicació com a l’altaveu necessari per a
aquest canvi. I per això, el nostre objectiu és dotar a les alumnes de la universitat

dels recursos necessaris per a aconseguir desenvolupar el seu esperit crític i
encoratjar a les empreses a adoptar pràctiques sostenibles. 

Manifest



9.2 Decàleg
Per a poder elaborar el decàleg de bones pràctiques, es va fer la reflexió de quins ODS d'entre
els 17, caldria prioritzar. Tal com assenyalava en Robert Hernández, professor de la casa, calia
determinar quins ODS són pròpies de les universitats, quines són ODS categòrics dins la
categoria de marca i quins són coherents prendre com a referència per seguir una estratègia de
comunicació socialment responsable.

A partir d'aquí es van establir diferents preguntes:

Un cop determinat el marc on ens movem i les característiques pròpies de la UPF, calia
profunditzar i determinar:

04. Educació de qualitat
És intrínsec en la categoria pel fet de ser una institució que es dedica a l’ensenyament.

La UPF com a universitat, està enfocada a garantir que el seu professorat ofereixi una educació
de qualitat als seus alumnes. 

És una de les màximes de la universitat que així ho reflecteix en el seu slògan: “Pública i de
qualitat”.

04. Educació de qualitat
ÉEs reflecteix en els professors professionals a les empreses més actualitzats i en grans
investigadors i acadèmics de la comunicació.

Actualment, té lloc el projecte d'EDvolució per a millorar i introduir noves formes d'ensenyament
com ara l'aprenentatge per projectes.

05. Igualtat de gènere
Totes les universitats es mouen per un entorn educatiu on es promogui la igualtat de gènere tant

amb mesures, activitats i entitats concretes, com a partir de la voluntat i la manera de pensar i
actuar de les persones. 

 
En concret la UPF ha estat a Espanya pionera en impulsar els estudis de gènere en un mínor.

05. Igualtat de gènere
Al grau hi ha una assignatura optativa de Comunicació i Gènere, i s’han obert espais de debat a

les aules per debatre el paper de la dona en la publicitat, en la societat i en les agències. 
 

La igualtat de gènere és un valor transversal a la majoria d’assignatures del grau i es transmet
als estudiants des del principi. 

 

Quines ODS estan implícites a tota la universitat?

Quins ODS estan implícits al grau de Publicitat i Relacions
Públiques de la UPF?



I finalment, un pas més enllà: 

En primer lloc, els ODS de 04. Educació de qualitat 05. Igualtat de gènere com a necessaris dins
la categoria. És necessari continuar treballant sobre aquests, ja que són la base de la qual es
parteix.

I, d'altra banda, d'entre tots els altres ODS s'ha determinat que els que són més coherents amb el
nou posicionament del grau i que a més, atorguen diferenciació dins la categoria són:

8. Treball digne
Ja que al sector de la comunicació s’hi viu la problemàtica de fer veure el valor real de la feina,
molta gent creu que pot fer el que fem sense necessitat de comptar amb un professional. De la
mateixa manera, cal seguir vetllant com fa la UPF per un treball digne a les pràctiques de les
estudiants, on es valori i retribueixi la seva feina. 

13. Acció pel clima
Sorgeix la necessitat de conscienciar, des del grau, de la capacitat d’influència que té la
comunicació per tal d’influir en un consum responsable tant de cara a les marques com als
consumidors.
El greenwashing és una realitat que neix de la incoherència entre la comunicació i les accions
que fan les empreses. Avui en dia, a més, totes les empreses volen comunicar en virtut de la
lluita pel clima. 

Des del grau es pot educar sota una mirada estratègica en la forma de construir campanyes i
marques que incloguin dins la seva proposta accions sostenibles pel planeta.

Per tant, a partir d’aquestes reflexions es va crear el Decàleg UPF. Decàleg en el qual la UPF
posa de manifest les bones pràctiques amb les que es compromet i que toquen d’aprop els ODS
esmentats. 

12. Producció i consum responsable
Pel lligam natural que s’ha generat entre la comunicació i el consum. 

 
Sorgeix la necessitat de conscienciar, des del grau, de la capacitat d’influència que té la

comunicació per tal d’influir en un consum responsable tant de cara a les marques com als
consumidors.

 

Quines ODS és coherent que esdevinguin implícites en el grau?



Grau en Publicitat i
Relacions Públiques 2022

DECÀLEG UPF



01. Desenvolupem la capacitat crítica

El decàleg

El grau de Publicitat i Relacions Públiques donarà a les seves estudiants els recursos i les bases
necessàries perquè siguin capaces de veure l’actuació d’una marca o empresa i avaluar-ne la
seva naturalesa. Si no es tracta d’un client responsable, tindran i sabran aplicar recursos per a
iniciar un canvi cap a una manera de ser més responsable. 

02. Anem més enllà de les vendes
Hem de ser capaces d’enfocar la nostra feina més enllà de les vendes i els resultats econòmics
de les empreses. Allò que fem per a aconseguir els nostres objectius té tanta importància com els
objectius en si mateixos. Per a ser responsables, hem de ser conscients de l’impacte que podem
tenir i actuar en conseqüència. 

03. Maniobrem davant el xoc de valors
Hi haurà cops que els valors de client i els nostres no coincidiran. Els valors s’entenen com el
motor de les nostres accions, que ens fan capaços de maniobrar i entendre que hi haurà
projectes on tenim l’oportunitat de posar tot per part nostra per tal d’acostar les marques a fer una
comunicació que contribueixi al canvi social positivament. 

04. Simbiosi entre els professors i l'alumnat 
La qualitat educativa es multiplica en virtud de la relació retroalimentativa entre professorat i
alumnes. Aquesta situació s’assoleix quan es construeix una relació de confiança on totes les
idees tenen cabuda a ser exposades i hi ha un diàleg constant entre les dues parts que enriqueix
el discurs. D'aquesta manera permet a les estudiants créixer més de manera personal i
professional.

05. Estereotips amb data de caducitat
Reproduir els estereotips de la societat és i ha estat una pràctica molt comú en la publicitat,
utilitzada per la seva practicitat, ja que ajuda a comunicar missatges de manera més ràpida. A
nivell social, però, afecta negativament a la lluita per una societat justa i igualitària.



06. Proactivitat a favor de la producció sostenible

El decàleg

Anem més enllà del briefing i dels encàrrecs. Farem un pas més enllà i analitzarem les empreses
i marques que enfoquen la seva comunicació exclusivament en augmentar els seus beneficis
econòmics i que promouen el consum a gran escala de manera insostenible. A partir d’aquí
farem una diagnosi i els proposarem iniciatives per tal de reduir la seva petjada ecològica. 

07. Rebutgem el socialwashing i els dayketings
Com a futures professionals de la comunicació, mai farem eco de cap tipus de socialwashing.
Només comunicarem allò que les empreses i marques estiguin fent de debò, amb termes
demostrables i de manera orgànica i periòdica, no s’hi val a sumar-se a una lluita durant el dia
que aquesta és popular. Alhora, cal hem de controlar que les iniciatives proposades per client
estiguin alineades amb la seva manera de treballar. No serveix fer una bona acció com a
tapadera de conductes insostenibles o irresponsables. 

08. Fomentem iniciatives socialment responsables
Cada vegada són més les marques que realitzen accions i iniciatives socialment responsables,
sigui en major o menor mesura. A través de la comunicació, podem reforçar les iniciatives que ja
es duen a terme i potenciar-les per a arribar a més gent, així com possibilitar que altres en
segueixin l’exemple.

09. Posem en valor la nostra feina
Som estudiants i serem professionals d’una professió que mou la societat. Hem de tenir clar que
la nostra tasca és valuosa i que, tot i que les eines estan a l’abast de tothom, no tothom pot fer la
nostra feina. Des d’un primer moment, ens hem de posar en valor com a estudiants en pràctiques
que mereixem ser remunerades. I en un futur ens hem de posar en valor com a professionals
d’una professió que és valuosa i mereix ser valorada com a tal.

10. Siguem l'altaveu del canvi
Les estudiants del grau de Publicitat i Relacions Públiques de la UPF ens hem de convertir en
l’altaveu pel canvi un cop entrem al mercat laboral, posant en valor tot el que hem après durant la
nostra estada al grau i demostrant que, gràcies a això, som capaces d’influenciar positivament a
la societat i deixar un llegat que vagi més enllà. 



9.3 Comissió en comunicació responsable
Un dels denominadors comuns tant al llarg de tots els qualitatius com de l’entrevista qualitativa,
ha estat la demanda de transversalitzar la comunicació responsable al llarg del grau. A més,
també s’ha detectat que els professors no tenen moltes vegades coneixement de quines altres
assignatures s’imparteixen a la carrera i per tant, no hi ha col·laboració entre assignatures més
enllà de les que estan directament relacionades per pla d’estudis. Per aquests motius una de les
accions que des d’aquest treball es proposa a direcció d’estudis, és la de crear una comissió en
comunicació responsable. 

Es proposa que la comissió estigui formada per: un membre de la direcció dels estudis, dos
professors (un amb plaça fixa i un adscrit, que podria ser alumni també) i tres alumnes
(preferentment de 2n i 3r). L'objectiu de la creació d'aquesta comissió, seria el de trobar la
manera de transversalitzar la comunicació responsable i potenciar els ODS de forma coordinada
entre assignatures de manera que els professors estiguin informats que fan uns i els altres i es
puguin coordinar.

En segon lloc, s'analitzaria el contingut recopilat i es buscaria com diversificar-lo en més
assignatures sense repetir els formats. Aquí seria clau tenir l'opinió de tots els agents del grau, i
guanyaria importància l'opinió de les alumnes que ja porten anys a la UPF per tal d'assegurar-se
no fer continguts repetitius.

Finalment, la comissió s’encarregaria de, en la mida del possible, vetllar per la coordinació entre
professors que imparteixen assignatures del mateix itinerari i que comparteixin les seves
metodologies i enfocaments de les assignatures entre ells. D’aquesta manera es podrien
retroalimentar entre ells i que a cada itinerari s’assegurés assolir uns objectius comuns
transversals a totes les assignatures.

Pel que fa a tasques concretes serien les següents: 

En primer lloc, s’encarregaria de recopilar què s’imparteix a cada assignatura de la UPF per
determinar:

En quines assignatures es tracta la comunicació social i responsable
Quines ho fan a través dels ODS
I quina metodologia s’empra per integrar-la a l’assignatura en concret. 



Un altre dels reclams que s'han reiterat al llarg de la investigació ha estat el de la incorporació
d'assignatures en sostenibilitat. Tal com han recalcat els professionals actuals, hi ha molta
demanda en el sector, però hi ha poques possibilitats de formar-se en aquest sentit. Per tal de
poder dur a terme aquestes propostes es recomana seguir l'informe que han pres de referència
professors com en Jordi Sabat y en Juan Arrausi.

Idealment, la solució seria crear una assignatura obligatòria dins del pla d'estudis, però donades
les dificultats que presenta a escala administrativa, es proposen tres alternatives:

Una assignatura optativa de sostenibilitat i consum responsable: Prenent
com a referència l'assignatura de Comunicació i gènere, realitzar un informe
sobre sostenibilitat prenent com a referència l'informe elaborat per les
professores de la casa "La perspectiva de gènere en la docència: Grau en
Publicitat i Relacions Públiques". D'aquesta manera es podrien assentar les
bases per plantejar una assignatura, en un primer moment, optativa per tal
d'oferir aquesta branca educativa a les alumnes del grau.

1.

2. Implicar-se en el mínor en sostenibilitat en el que està treballant la UPF.
Existeix l'oportunitat de beure d'altres assignatures que hi ha al llarg del grau
i a més, que el grau s'impliqui de forma activa adaptant assignatures per tal
de poder participar en aquest mínor de forma activa i no només amb
alumnes que s'interessin per realitzar-lo.

Trobar espais en les assignatures actuals per optimitzar els continguts del
grau i afegir assignatures de sostenibilitat i consum responsable. Una de les
queixes de les alumnes és que es repeteixen alguns continguts en les
assignatures de sociologia al llarg de 1r i 2n curs. En cas de revisar-se i
confirmar-se que això és així, es podrien aprofitar aquests espais per oferir a
través de la sociologia, una manera d'entendre la comunicació responsable i
com impacta a la societat per tal de prendre consciència del poder que tenen
els professionals de la comunicació en el futur.

3.

9.5 Incloure assignatures de sostenibilitat al Pla d'Estudis



Fitxa tècnica de la marca: Posicionament, accions de marca, tipus de comunicació, històric
d’anuncis i campanyes relacionats amb l’analitzada. 
Anàlisi externa exhaustiva de la campanya a partir d'uns estàndards prèviament pactats,
en dos blocs: 

1.

2.

3. Fitxa tècnica d’agència: Agència, valors d'agència, persones que han participat de
l’agència.

4. Anàlisi interna de la campanya: Reunió amb una persona que ha estat implicada en la
campanya. D’aquesta manera s’entendrien de primera mà els processos que ha seguit
l’agència per arribar a les conclusions estratègiques que han motivat la campanya i
posteriorment com va ser el procés creatiu de baixada de l’acció fins al producte final. 

5. Veredicte final: Verificació de la campanya amb el segell ReviewUPF i una puntuació a
partir d’estrelles amb una puntuació de 0 a 5 que s’atribuirien en funció de l’anàlisi elaborat
amb anterioritat tenint en compte els criteris de: 

9.5 ReviewUPF
És una proposta que neix de la conversa amb el professor Robert Hernández i com a
materialització al que s'ha declarat tant al manifest com al decàleg. Respon a la necessitat de
molts alumnes de 1r a començar a tenir un contacte amb el món professional, desenvolupar la
seva capacitat crítica i obtenir un bagatge cultural del sector a través de conèixer campanyes tant
d'actualitat com passades.

Coherència amb la marca
Insights del target

Reproducció d’estereotips
Missatge adequat

Valor afegit que aporta

Generals per a tota campanya: tipus de campanya, data de publicació (que no es tracti
d’un dayketing), target al qui va dirigit, suport (quins mitjans ha utilitzat i com), finalitat de
l’anunci, anàlisi del missatge (terminologies, paraules, claims…), reproducció
d’estereotips, abanderament d’un moviment social (en defensa algun? quin?), defensa
d’una iniciativa o projecte responsable (i explicació) 
Propis de cada projecte: estàndards externs als generals, però que poden ser rellevants
a tenir en compte en la campanya o projecte que s’està analitzant. 

Si: per què? com ho podem potenciar?
No: per què? Què podem fer per ajudar-los a canviar de direcció?

Per finalitzar aquesta fase es duria a terme per part de les estudiants a partir d’una
perspectiva crítica una reflexió a partir de les preguntes: Es tracta d’una campanya amb
comunicació responsable?

Es planteja com una iniciativa oberta a alumnes de 1r a
3r i liderada per alumnes de 4t on: s'analitzaran
campanyes a partir d'uns estàndards comuns:

Mecànica:



Detall del contingut que es penjaria a les xarxes per
cada fase de la campanya 

Inici de l’anàlisi d’una nova campanya: S’anuncia que comença una nova campanya
(adaptant al to)

Post LinkedIn - Post infogràfic i/o vídeo d’un estudiant parlant a càmera
Post Instagram - Post infogràfic i/o vídeo d’un estudiant parlant a càmera
Post Tik Tok: Algú parlant a càmera / música amb

Post Instagram: infogràfic / vídeo: 3 dades rellevants
Post Tik Tok: infogràfic / vídeo: sabies què?

Post Instagram - Stories mostrant la visita 
Post Tik Tok: vídeo resum de l’experiència / challenge amb el professional 

LinkedIn: Es farien posts on s’adjuntaria un pdf amb l’anàlisi de les campanyes. A la
capçalera dels posts s’agrairia al professional que hagués assistit en entendre la
campanya i s’atribuirien els crèdits a les alumnes que hagin participat en l’anàlisi de la
campanya. D’aquesta manera, s’aconseguiria crear una xarxa de contactes entre
alumnes, alumni i professionals del sector. Es donaria visibilitat al valor afegit que es
forja des del grau de Publicitat i RP de la UPF en comunicació responsable i es crearia
una major connexió entre alumnes de diferents cursos.
TikTok: Es faria un resum de l’anàlisi de la campanya explicat per punts en un vídeo de
format més llarg. 
Instagram: Es combinaria el format amb el format de vídeo reels explicatiu resumint la
campanya i posts més infogràfics a mode de snack content.

1.

   2. Resum de la fitxa tècnica de la marca

   3. Visita a l’agència i entrevista al professional 

   4. Un cop atorgat el segell Reviewupf:



9.6 Xerrades Alumni (Un cafè d’alumni)
Adaptant una de les propostes més demandades al llarg de la investigació tant qualitativa com
quantitativa, la de convidar a professionals del sector i poder comptar amb el seu punt de vista, la
seva trajectòria i el seu exemple; i la necessitat del grau de sobresortir a través d’eines com són
les xarxes socials, s’ha creat una darrera proposta: 

Una proposta que consisteix a fer breus entrevistes a alumni del grau mentre es fa un cafè, i
posteriorment es comparteixen a les xarxes socials. Aquesta iniciativa serà liderada per
estudiants del grau, i oberta a totes les alumnes que en vulguin formar part, independentment del
seu curs. A més, permetrà a les estudiants posar en pràctica els seus coneixements no tan sols
d’estratègia i creativitat, sinó també de relacions públiques i producció audiovisual. La base de la
iniciativa tindrà lloc a les xarxes socials, on es crearà un perfil propi per anar penjant-hi els
continguts. El procés serà el següent: 

"un cafè d’alumni" 

Contacte amb els futurs convidats: es contactarà amb alumni que pertanyin adiferents
branques i sortides professionals del sector, per tal d’enfocar la iniciativa a ser útil per a una
quantitat d’alumnes el major possible. 
Presentació anticipada del convidat: a través del perfil d’Instagram, s’anunciarà el convidat de
la setmana i s’obrirà una secció per a que les estudiants interessades hi puguin escriure les
preguntes que els agradaria resoldre. 
Realització de l’entrevista: l’entrevista tindrà lloc al campus de Poblenou, en concret als
estudis de ràdio, ja que es gravarà tant en vídeo com en àudio a mode de podcast. 
Difusió dels continguts: un cop gravada l’entrevista, s'editaran els continguts a nivell de vídeo
i àudio i es publicarà l’entrevista a dues bandes: 

Instagram: en format de vídeo, per a permetre veure als participants en persona. 
Spotify: en format àudio, iniciant i creant així un nou podcast des de la iniciativa amb els
seus elements propis com ara la capçalera.

1.

2.

3.

4.

a.
b.



10. CONCLUSIONS

Un cop realitzada la investigació i plantejades tant l'estratègia com les accions, es valora la
viabilitat del projecte amb relació a les conclusions de cada apartat corresponent als objectius
plantejats i la previsió d'aplicació de cara al futur.

Pel que fa a les conclusions sobre la Universitat Pompeu Fabra en relació als ODS, es conclou
que és una de les universitats que més està apostant actualment per una estratègia a escala
d'universitat basada en la cura del planeta. Així doncs, concloem que té possibilitats de convertir-
se en una universitat puntera en l'àmbit de la sostenibilitat i comunicació responsable. El projecte
Planetary Wellbeing, és un projecte ambiciós que engloba molt més que no els ODS, i que és
quelcom positiu a llarg termini. Però com a contrapartida, aquest projecte fa que la UPF s'allunyi
una mica del llenguatge ODS i, conseqüentment, que no es valori tant en el The Impact Ranking
2021.

Pel que fa a les conclusions del benchmark, es troben condensades en el DAFO de l’apartat
d’Investigació. Nogensmenys, caldria destacar-ne a mode de conclusió els següents punts:

Altres universitats al llarg del país estan començant a realitzar informes en clau ODS que
podrien posicionar-les com a capdavanteres en aquesta línia estratègica de comunicació
responsable. Nogensmenys, en aquest treball no s'ha proposat com a acció realitzar un
informe prenent de referència els d'universitats punteres com Manchester University o The
University of Sydney. Donar que són informes relatius a esferes més altes del grau i que
caldria treballar-les com a conjunt d'universitat i no de grau.

De totes maneres encara som a temps de liderar com a grau una estratègia realment
diferenciadora ja que cap universitat espanyola està manifestant el seu compromís amb els
ODS com fan les universitats que encapçalen el rànquing The Impact. D'aquí sorgeix una
oportunidad de crear una veu pròpia pel grau més enllà de la informació que apareix a la
web.

Finalment, es conclou que cal tantejar una acció que pugui arribar a competir a nivell de
notorietat amb iniciatives com les de Blanquerna (Publicitarios Implicados o els Premis
Blanquerna Impulsa). D'aquesta manera el grau tindria un vaixell insignia propi com tenen
altres graus dins la mateixa universitat i es materialitzaria el discurs del nou posicionament.



Per tal de complir amb el primer objectiu: "Entendre la percepció que tenen els alumnes en
relació amb el que s'ha estat treballant fins ara amb relació a ODS, RSC i comunicació
responsable per establir un el punt de partida des d'on construir la marca del grau." Es van
emprar metodologies tant qualitatives com quantitatives per tenir una visió holística del grau des
de les perspectives d'alumni, professors, vicerectorat i alumnes actuals.

Les conclusions que s'han extret són les següents:

Les estudiants actuals creuen que el grau encara no dóna prou importància a la
comunicació responsable en relació amb com d'important elles creuen que és.
Fins fa pocs anys l'educació que s'impartia des del grau era majoritàriament centrada en
RSC. Durant els últims anys s'ha vist una evolució respecte a una major sensibilització cap
a la comunicació responsable i l'aparició dels ODS.
Professors han de ser els impulsors d'aquest canvi. En el moment en què s'aconsegueixi
que ells creguin en el discurs del grau serà molt més fàcil transversalitzar aquest valor
afegit al llarg de les assignatures del grau. Caldrà però una coordinació i optimització de
les assignatures per tal de poder-ho obtenir.
Les alumnes arriben amb unes ganes i expectatives molt altes al grau i tenim l'oportunitat
de fer-les partícips del canvi des del primer moment.
La UPF com a institució aposta per un posicionament alineat amb el que proposa el grau.

1.

2.

3.

4.

5.

Seguidament, en relació amb el segon objectiu de "trobar insights per tal d'enfocar el
posicionament del grau de Publicitat i RP com a capdavanter en comunicació responsable i
social." Es va detectar un denominador comú entre les estudiants del grau que és alhora l'insight
a partir del qual sorgeix l'estratègia. Les alumnes venen de ser "les millors" acadèmicament i ara
necessiten un nou repte per seguir en aquesta línia. Per tant, és necessari reinventar el concepte
de "ser les millors" en l'àmbit de la universitat però des d'una perspectiva més professional.
D'aquesta manera s'estableixen les bases per poder crear una estratègia del grau basat en el fet
que "ser les millors" és implicar-se i ser capaces de deixar un llegat que vagi més enllà.

Finalment, per tal de complir amb l'últim objectiu de construir una xarxa de contactes en el sector
professional que ens proporcionin una visió del mercat actual i les necessitats envers la
responsabilitat social. S'han proposat una sèrie d'accions per treballar de forma conjunta amb les
accions que s'han plantejat des de la direcció del grau.

Ja per últim, ens agradaria parlar de la nostra experiència personal en aquest TFG. Al principi,
quan se'ns va presentar l'oportunitat de fer aquest projecte, ens va fer realment molta il·lusió, ja
que ho vèiem una oportunitat de deixar un llegat per les estudiants que venen. El que no
esperàvem és que el treball ens sorprengués de la manera en què ho ha fet. Ens ha obert els ulls
i ens ha fet adonar del poder real que tenim les comunicadores de canviar les coses. L'estratègia
plantejada en aquest treball no és un discurs que ens hem de creure, sinó que és un discurs fet a
partir del que veritablement creiem.

Estem molt agraïdes per l'oportunitat, i hem posat tot de la nostra part perquè aquest sigui més
que un TFG i sigui l'inici de "l'altaveu del canvi". Ja per finalitzar només podem expressar el
nostre desig de què es converteixi en un punt de partida pel grau que puguem continuar aportant
a aquest projecte tan necessari en un futur, ara com a alumni.
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Suggeriments i iniciatives per a
cada ODS

Crear aliances amb universitats de diferents regions del món 
Campanya de sensibilització sobre la pobresa 
Pràctiques a organitzacions que lluiten contra la pobresa 

1.Fi de la pobresa

Analitzar l’estratègia de gestió de les empreses adequades i inadequades per
combatre la fam, reduir el malbaratament d’aliments i promoure l’agricultura
sostenible  

2. Fam zero

Campanyes per conscienciar sobre la salut sexual i reproductiva, i la mental 
Crear i implementar debats ètics i reflexius sobre salut i benestar
Fer que persones amb malalties greus expliquin les seves històries 

Campanya de sensibilització sobre l’educació de qualitat 
Organitzar jornades d’EDS a escala local, regional i nacional
Celebrar el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut (15 de juliol), el Dia
Internacional de l’Alfabetització (8 de setembre) o el Dia Mundial dels Docents
(5 d’octubre); o en la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació

3. Salut i benestar

4. Educació de qualitat

Gènere com a construcció social i cultural 
Desigualtats de gènere i papers tradicionals de cada gènere 
Igualtat de gènere i participació en la presa de decisions 
Gènere i ocupació en el sector, desigualtat salarial
Gènere i pobresa 
Gènere en la dinàmica comunitària 
Celebrar el 25N
Convidar ponents que hagin patit violència de gènere o orientació sexual

5. Igualtat de gènere

11. ANNEXOS



Campanya per estalviar energia a la institució o a escala local 

Conscienciar sobre l’aigua invisible (quantitat en un litre de cervesa, un quilo
de vedella, samarreta, etc. 

Planificar i executar projectes d’emprenedoria
Pràctiques a negocis locals
Entrevistes a ocupadors i treballadors per explorar les seves necessitats i
expectatives

7. Energia neta i assequible

6. Aigua neta i sanejament

8. Treball digne i creixement econòmic

Enquestes: totes les innovacions són positives?

Planificar una campanya política o de sensibilització dirigida a les desigualtats
en els sistemes comercials mundials 
Crear un lloc web en què es destaqui una interpretació de la migració local o la
situació de les persones refugiades

9. Indústria, innovació i infraestructures

10. Reducció de desigualtats

Planificar i dur a terme un projecte d’acció sobre ciutats i comunitats sostenibles. 
Mapeig dels projectes: indicar en un mapa de l’àrea on es fa un bon ús de l’espai
públic obert, on cal millorar, etc. 
Curtmetratge amb exemples d’una comunitat urbana sostenible. 

11. Ciutats i comunitats sostenibles



Programa d’acció o campanya relacionats amb la protecció del clima 
Crear web o blog per contribucions relatives al canvi climàtic 

Pla d’acció relacionat amb la vida submarina 

13. Acció climàtica

14. Vida submarina

Mapa de la zona i marcar les poblacions silvestres i les barreres (carreteres o
poblacions d’espècies invasores) i difondre-ho per conscienciar 
Bio Campanya: la comunitat s’uneix un dia per detectar tantes espècies diferents a la
zona com sigui possible 
Taller de compostatge 
Celebrar el dia de la Terra o el dia mundial del medi ambient 

15. Vida terrestre

Crear aliances o experiències online amb esdeveniments en línea 
Analitzar el desenvolupament i execució de polítiques d’abast mundial 
Planificar i dur a terme una campanya de sensibilització sobre els ODS

Definicions de justícia comercial i climàtica 
Disseny de pòsters 
Debats
Dia internacional de la Pau 

17. Aliança pels objectius

16. Pau , justícia i institucions sòlides

Desenvolupar un projecte d’acció relacionat amb la producció i el consum
(crear una marca de moda, tecnologia,)

12. Consum i producció responsables



Universitat Pompeu Fabra

Estratègia, gestió i governança → ajuts a l’estudi de la comunitat UPF, Beques salari
per a nous estudiants de grau de la UPF, Planetary Wellbeing 
Educació i docència → incorporat en el PDA de 21 assignatures (cap de Publicitat i
relacions públiques), amb informació i recursos per al professorat que la vulgui
introduir; jornades de visions i un curs d’iniciació al voluntariat.  
Recerca i transferència → present en cinc grups de recerca i diversos projectes en
curs. 
Compromís amb la societat → a base d’incentivar projectes d’activitats solidàries,
cooperar al desenvolupament amb projectes de sensibilització, programes de
voluntariat i el programa Prometeus. 

1.Fi de la pobresa

Programes de la UPF amb normatives pròpies 

ODS a la UPF

2n Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-
2022)
Protocol per prevenir i solucionar conflictes
en matèria de violència masclista, homofòbia,
bifòbia i transfòbia

Bases que regeixen la concessió
d’ajuts econòmics per a projectes de
compromís social i desenvolupament
sostenible

Manual de les bones pràctiques
ambientals a la UPF 
Contractació socialment responsable 

Projecte “UPF Saludable”

Pla d’Inclusió de les persones amb necessitats
especials i risc d’exclusió socioeconòmica a la
UPF (2017-2021)

UPF Igualtat UPF Solidària 

UPF Saludable

UPF Inlusió UPF Sostenible 

Estratègia, gestió i governança → certificació ISO 14.001 de sistemes de
gestió ambiental i acreditació AMed de la Generalitat per promocionar
l’alimentació mediterrània a les cafeteries.
Educació i docència → incorporat en el PDA de 10 assignatures (cap de
Publicitat i relacions públiques), amb informació i recursos per al professorat
que la vulgui introduir; jornades de visions.
Recerca i transferència → present en tres grups de recerca i projectes en
curs. 
Compromís amb la societat → en preparació.

2. Fam zero



Estratègia, gestió i governança → activitats per fer esport, aliances i xarxes
d’universitats saludables, codi ètic amb aspectes de salut, declaració d’emergència
climàtica, informació sobre drogues, model estratègic d’universitat saludable, Planetary
Wellbeing, setmana saludable, servei psicològic, suport psicològic a víctimes i
agressors de violència de gènere. 
Educació i docència → incorporat en el PDA de 24 assignatures (cap de Publicitat i
relacions públiques), amb informació i recursos per al professorat que la vulgui
introduir; jornades de visions.
Recerca i transferència → present en 39 grups i centres de recerca i una gran quantitat
de projectes en curs. 
Compromís amb la societat → Planetary Wellbeing. 

Estratègia, gestió i governança → Unitat d’igualtat, pla d’igualtat Isabel de Villena,
protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista,
homofòbia, bifòbia i transfòbia, suport contra la violència masclista i LGBTIfòbia,
procediment de canvi de nom de persones transsexuals, transgènere i intersexuals a la
UPF, síndic de greuges.  
Educació i docència → incorporat en el PDA de 68 assignatures (una de Publicitat i
relacions públiques: comunicació i gènere), amb informació i recursos per al
professorat que la vulgui introduir; jornades de visions.
Recerca i transferència → present en 31 grups i centres de recerca i una gran quantitat
de projectes en curs, així com TFG, TFM i tesis. Compromís per a la igualtat efectiva
de dones i homes del grup de recerca consolidat JOVIS.com.  
Compromís amb la societat → empowering girls with technology, wiquidones, guies de
la biblioteca, repositori Premi a la recerca de gènere per a modalitats de TFM i tesi,
repositori Premi TFG a la recerca de gènere. 

Estratègia, gestió i governança → codi ètic, Eutopia, Pla estratègic 2016-
1025, Pla d’Igualtat Isabel de Villena, Pla d’Inclusió, Voluntariat
d'acompanyament per estudiants amb necessitats educatives especials. 
Educació i docència → incorporat en el PDA de 26 assignatures (cap de
Publicitat i relacions públiques), amb informació i recursos per al professorat
que la vulgui introduir; jornades de visions.
Recerca i transferència → present en 27 grups i centres de recerca i una gran
quantitat de projectes en curs. 
Compromís amb la societat → Aula oberta, aules d’extensió universitària per a
la Gent Gran, Campus Júnior, cursos sobre els ODS, debats UPF, diàlegs
humanístics, La Facultat al Barri, lliga de debat, Moocs, programa sènior,
programes de voluntariat i projectes de voluntariat de reforç escolar. 

3. Salut i benestar

5. Igualtat de gènere

4. Educació de qualitat



Estratègia, gestió i governança → en preparació. 
Educació i docència → en preparació, de moment incorporat en el PDA de 6
assignatures (cap de Publicitat i relacions públiques), amb informació i recursos per al
professorat que la vulgui introduir.
Recerca i transferència → en preparació, present en 1 grup de recerca i projectes en
curs. 
Compromís amb la societat → en preparació. 

Estratègia, gestió i governança → Esborrany del pla de sostenibilitat
ambiental 2021-2024, guia de bones pràctiques de sostenibilitat. 
Educació i docència → En preparació, de moment incorporat en el PDA de 3
assignatures (cap de Publicitat i relacions públiques), amb informació i
recursos per al professorat que la vulgui introduir.
Recerca i transferència → present en 1 grup de recerca i projectes en curs. 
Compromís amb la societat → en preparació. 

Estratègia, gestió i governança → en preparació. 
Educació i docència → en preparació, de moment incorporat en el PDA de 18
assignatures (cap de Publicitat i relacions públiques), amb informació i recursos
per al professorat que la vulgui introduir, i jornades de visions. 
Recerca i transferència → en preparació, present en 16 grups de recerca i
projectes en curs. 
Compromís amb la societat → en preparació. 

7. Energia neta i assequible

6. Aigua neta i sanejament

8. Treball digne i creixement econòmic

Estratègia, gestió i governança → en preparació. 
Educació i docència → en preparació, de moment incorporat en el PDA de 7
assignatures (cap de Publicitat i relacions públiques), amb informació i recursos per al
professorat que la vulgui introduir.
Recerca i transferència → en preparació, present en 6 grups de recerca i projectes en
curs. 
Compromís amb la societat → en preparació. 

Estratègia, gestió i governança → en preparació. 
Educació i docència → incorporat en el PDA de 49 assignatures (cap de
Publicitat i relacions públiques), amb informació i recursos per al professorat que
la vulgui introduir, i jornades de visions. 
Recerca i transferència → present en 18 grups de recerca i projectes en curs. 
Compromís amb la societat → en preparació. 

9. Indústria, innovació i infraestructures

10. Reducció de desigualtats



Estratègia, gestió i governança → en preparació. 
Educació i docència → incorporat en el PDA de 9 assignatures (cap de Publicitat i
relacions públiques), amb informació i recursos per al professorat que la vulgui
introduir, i jornades de visions. 
Recerca i transferència → present en 9 grups de recerca i projectes en curs. 
Compromís amb la societat → en preparació. 

Estratègia, gestió i governança → en preparació. 
Educació i docència → incorporat en el PDA de 8 assignatures (cap de
Publicitat i relacions públiques), amb informació i recursos per al professorat
que la vulgui introduir, i jornades de visions. 
Recerca i transferència → en preparació.
Compromís amb la societat → en preparació. 

Estratègia, gestió i governança → en preparació. 
Educació i docència → en preparació, de moment incorporat en el PDA de 2
assignatures (cap de Publicitat i relacions públiques), amb informació i recursos
per al professorat que la vulgui introduir. 
Recerca i transferència → present en 1 grup de recerca.
Compromís amb la societat → en preparació. 

13. Acció climàtica

12. Consum i producció responsables

14. Vida submarina

Estratègia, gestió i governança → en preparació. 
Educació i docència → incorporat en el PDA de 17 assignatures (cap de Publicitat i
relacions públiques), amb informació i recursos per al professorat que la vulgui
introduir.
Recerca i transferència → en preparació.  
Compromís amb la societat → en preparació. 

11. Ciutats i comunitats sostenibles

Estratègia, gestió i governança → en preparació. 
Educació i docència → en preparació, de moment incorporat en el PDA de 7
assignatures (cap de Publicitat i relacions públiques), amb informació i recursos per al
professorat que la vulgui introduir. 
Recerca i transferència → present en 2 grups de recerca i projectes en curs.
Compromís amb la societat → en preparació. 

15. Vida terrestre



Estratègia, gestió i governança → Eutopia, pla de sostenibilitat ambiental, Planetary
Wellbeing. 
Educació i docència → en preparació, de moment incorporat en el PDA de 7
assignatures (cap de Publicitat i relacions públiques), amb informació i recursos per al
professorat que la vulgui introduir i jornades de visions.  
Recerca i transferència → present en 1 grup de recerca i projectes en curs.
Compromís amb la societat → en preparació. 

Estratègia, gestió i governança → línia ètica, Planetary Wellbeing. 
Educació i docència → en preparació, de moment incorporat en el PDA de 43
assignatures (cap de Publicitat i relacions públiques), amb informació i recursos
per al professorat que la vulgui introduir i jornades de visions.  
Recerca i transferència → present en 28 grups de recerca i en diversos
projectes en curs.
Compromís amb la societat → en preparació. 

17. Aliança pels objectius

16. Pau , justícia i institucions sòlides



Assignatures i comunicació
responsable a la UPF



Informació Addicional Universitat
Autònoma de Barcelona 

La Universitat va començar la seva trajectòria de compromís l’any 2000 amb accions que
promovien la transferència del coneixement cap a la societat, programes de gestió ambiental i de
solidaritat. 

L’any 2010, en el marc del Pla Director 2010-2012, va desenvolupar la primera estratègia integral
en Responsabilitat Social Universitària en economia, societat i medi ambient. 
El 2014 es va proposar la implementació i la transparència de mesures de Responsabilitat Social
Universitària, així com el lideratge d’accions conjuntes amb l’ACUP (Associació Catalana
d’Universitats Públiques) i amb les aliances europees com ECIU (European Consortium of
Innovative Universities). 

Estratègia RSU

Equiparar la recerca amb les millors institucions internacionals.
Reforçar un ecosistema innovador i emprenedor a la UAB. 
Impulsar la transferència de coneixement a la societat en tots els àmbits, per afrontar els
desafiaments del nostre entorn. 

La UAB té com a objectius de l’Horitzó 2030: 

1.
2.
3.

 

Qualitat docent plural, innovadora i compromesa 
Campus UAB com espai d’interacció i co-creació col·lectiva 
Responsabilitat social i transferència del coneixement → estratègia RSU
Model de governança eficient, autònom, transparent, participatiu i eficaç 
Comunitat UAB, el nostre major actiu són les persones
Projecció internacional, reconeixement i prestigi global 

Actualment, ha definit el Pla Estratègic Horitzó 2030 (2018-2030) que vetlla per:

 

Ètica i integritat

Codi de Bones Pràctiques en la Recerca 
Bones Pràctiques en el Doctorat 
Comité de Bioseguretat 
Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana (CEEAH)
Codi de bones pràctiques en accés obert

En línea amb els ODS, la Universitat estipula un marc normatiu i regulador de les activitats
lligades a la recerca: 



Economia solidària: nous models econòmics més justos i sostenibles.
Plataforma Afectats per la Hipoteca 
Triem banca ètica: alternatives com l'economia social i les finances ètiques.

Dins del marc de la RSU, la UAB té marcada la seva implicació directa amb tres dels ODS
prèviament mencionats. En aquest cas

Entorn natural del campus: valors naturals i socials de gran importància.  
Mobilitat i transports: model de mobilitat més sostenible, segur i equitatiu.  
Energia i aigua: foment d’actituds responsables a la comunitat universitària. 
Residus: gestionar els residus correctament.

Siguem sostenibles: criteris ambientals en les diverses activitats.

Igualtat i gènere: millorar la situació dels col·lectius desfavorits.
Solidaritat: voluntariats i treball per garantir la igualtat d’oportunitats. 
Salut: Pla de salut laboral (PSL) pel Programa UAB Campus Saludable. 
Transferència social i cultural: creació de models sostenibles de desenvolupament econòmic,
social, cultural i territorial. 

Recerca responsable: incentivar la creativitat, el desenvolupament del sentit crític i l'apropament
als processos de creació i recerca. 

01.Fi de la pobresa (economia) 

13. Acció climàtica

10. Reducció de les desigualtats (desenvolupament social)



Eixos del pla d’igualtat de la
UPC

3r Pla d'Igualtat de la UPC, campanya de sensibilització PROU! i formació en els protocols
d’atenció i prevenció de violència masclista i conductes LGTBIfòbiques. 
Portal de dones referents en docència, així com una Taula rodona de dones acadèmiques
expertes en la perspectiva de gènere en docència. 
Dia Internacional de l’Orgull: consultes relacionades amb els protocols per a l’abordatge de
l’assetjament i la no-discriminació, i sol·licituds de la comunitat transgènere de la UPC en
relació al canvi de nom. 

Accions per garantir una UPC protegida i sostenible. 
Projecte Qaire monitora la qualitat de l’aire interior de la Universitat a temps real. 
Compromís: assolir neutralitat d’emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2030. 
Pla d’Energia 2020, per crear el Campus Solar. 
Informe Sirena amb els indicadors de consum d’energia i aigua de la UPC.
Inclusió de clàusules de reducció de l’impacte ambiental i de la petjada de carboni en
licitacions com reprografia o vending. 
Definició de reptes 2030 UPC Sostenible. 

Publicació de 27 informes pel grup BIOCOM-SC de la UPC, un dels 20 projectes impulsats pel
Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD). 
Mantenen 45 projectes de cooperació a 16 països finançats amb la UPC 0’7%. Participació a
Greening Africa Together. 
UPC Reutilitza per donar suport als programes de reducció de vulnerabilitats. 
Programa d’ajuts a les associacions de la UPC que treballen en cooperació. 

Pla d’Inclusió per les necessitats de suport de l’estudiantat amb malalties agudes i cròniques
de recuperació lenta.
Servei d’orientació psicològica. 
Servei de subtitulació simultània de les classes o intèrpret de llengua de signes.
Millora de la difusió de la Inclusió UPC amb un perfil a LinkedIn, amb informació sobre l’àmbit
laboral.

Igualtat de gènere

Sostenibilitat

Cooperació per al desenvolupament i voluntariat social 

Inclusió i discapacitat 



ODS de la UB

Sense iniciatives

Medi ambient: Vols café més barat i amb
menys residus? 

Sense iniciatives

Medi ambient: reptes verds de Uni-Eco
Medi ambient: UB residu zero, l’embolcall de
l’entrepà 

Uni-Eco: projecte europeu per
aconseguir un campus més sostenible. 

Atenció social: recollida de joguines de
la UB i vacances en família 2022 

Medi ambient: reptes verds de Uni-Eco
Atenció social, medi ambient, medicina
del treball, OSSMA: memòria d’activitat
OSSMA 2020

Medi ambient: programa d’acords voluntaris:
l’inventari d’emissions 2020 reflecteix els efectes
de la pandèmia de COVID-19. 
Atenció social, medi ambient, medicina del treball,
OSSMA: memòria d’activitat OSSMA 2020

Atenció social, medicina del treball:
Mites i creences errònies sobre el
càncer
OSSMA: informació Coronavirus 

Medi ambient: reptes verds de Uni-Eco
Medi ambient: UB residu zero, l’embolcall de
l’entrepà 
Diàlegs amb Brasil sobre ciutats més
sostenibles 

Medi ambient: reptes verds de Uni-Eco
Atenció social, medi ambient, medicina
del treball, OSSMA: memòria d’activitat
OSSMA 2020

Medi ambient: es presenta al Claustre la darrera
memòria de seguiment del Pla de Sostenibilitat UB 
Medi ambient; les platges, espais lliures de brutícia
(Eco 2.0-62)

Medi ambient: reptes verds de Uni-Eco
Atenció social, medi ambient, medicina
del treball, OSSMA: memòria d’activitat
OSSMA 2020

OSSMA, prevenció de riscos: El comitè
de Seguretat i Salut 
Medicina del treball: dia de la Seguretat
i la Salut al Treball 

Medi ambient: reptes verds de Uni-Eco
Medi ambient: Uni-Eco com a projecte europeu
per aconseguir un campus més sostenible. 

Encara no hi ha iniciatives

Medi ambient: reptes verds de Uni-Eco
Medi ambient: Conama 2020, sessions en línea
del 31 de maig al 3 de juny 

01. Fi a la pobresa

09. Indústria innovació i
infraestructures

05. Igualtat de gènere

12. Consum i producció
responsables 

02. Fam zero

10. Reducció de les desigualtats

06. Aigua neta i sanejament

13. Acció climàtica

03. Salut i benestar
11. Ciutats i comunitats sostenibles

07. Energia neta i assequible

14. Vida submarina

04. Educació de qualitat

08. Treball digne i
creixement econòmic

15. Vida terrestre

16. Pau, justícia i institucions
sòlides

17. Aliança pels objectius



Valors centrals UDL

Des de la institució fomenten la igualtat d’oportunitats i tenen com a objectiu conscienciar sobre el
desequilibri en les relacions de gènere. Tenen el segon Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de la
UdL (2016-2019) i el Reglament d’actuació en cas de violència de gènere, per raó d’orientació
sexual, identitat o expressió de gènere actualitzat el 2018. A més, tenen una Normativa per
garantir la presència equilibrada entre dones i homes als òrgans de govern i representació de la
universitat. 

enen una Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica per donar resposta als desafiaments
ambientals actuals. Un Pla de Mobilitat, eines per a reutilitzar objectes (reduint contaminació i
costos), panells fotovoltaics a les teulades dels seus edificis i té garantia d’origen renovable del
100% de l’energia elèctrica. 

unitat de cooperació i solidaritat des de 1994 per sensibilitzar envers les desigualtats en les
relacions sud-nord. Compten amb el programa sènior de la UdL i aules d’extensió universitària
per l’aprenentatge permanent. Compten també amb el programa UdLxTothom per promoure la
inclusió i la igualtat d’oportunitats i de responsabilitat social 

servei de riscos laborals i promoció de la salut com a iniciatives. 

afavoreixen la formació superior i la participació de les persones amb discapacitat a través de
projectes propis. 

Igualtat d'oportunitats

Compromís amb la sostenibilitat:

Compromís amb la societat:

Compromís amb les persones:

Diversitat funcional:



Iniciatives responsables 
FCRI

funciona amb la Comissió d’Igualtat de Gènere i la Comissió d’atenció als estudiants amb
Necessitats educatives específiques de suport educatiu (NESE).  

L’organització de Jornades i seminaris
Participació de la càtedra a seminaris, congressos, cursos i actes.
L’impuls de projectes de recerca entorn de la RSS.
Promoure la visió compromesa de les empreses amb la societat.
Ressaltar les tasques de cohesió social i el paper de l’empresari com a persona compromesa
amb el creixement i desenvolupament d’un territori.
Col·laboració amb Càritas Diocesana per impulsar la RSC en el món empresarial.
Col·laboració amb serveis de la UdG: Oficina de Cooperació al Desenvolupament, Oficina
Verda, etc.
Col·laboració amb les Càtedres d’Empresa Familiar i Emprenedoria de la UdG.
La vinculació amb la Xarxa de Càtedres Santander de RSC .
L’establiment de relacions amb Xarxes Internacionals en aquesta línia.
La participació en fòrums i organitzacions rellevants en aquests àmbits.
El desenvolupament de materials docents transversals sobre RSC que es puguin utilitzar a les
diferents titulacions universitàries.

ofereixen molts programes de beques i ajuts per afavorir l’equitat en l’accés a la Universitat.  

treballen acció pel clima amb el Grup de Treball per la descarbonització de la universitat i el Full
de Ruta d’Acció Climàtica. Vol adherir-se al marc de la primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica
i a l’objectiu de neutralitat de carboni al 2050. Impulsen transició energètica, compromís climàtic i
reduir l’impacte climàtic de la mobilitat i volen entrar en l’economia circular. 

L’Observatori d’Igualtat d’Oportunitats

Beques i ajuts:

Medi Ambient:

Iniciatives responsables 
UDG



University of Manchester

Es comprometen a proporcionar una educació accessible per a les comunitats locals,
nacionals i internacionals. 
Ofereixen assignatures dedicades als ODS, com ‘Creating a sustainable world: 21st century
challenges and the Sustainable Development Goals.
Incorporen oportunitats de responsabilitat social en el pla d'estudis, han creat la iniciativa:
Stellify, que engloba activitats acadèmiques i extracurriculars que animen a deixar una petjada
i marcar la diferència en el món.

Global Development Institute (GDI): és el major institut de recerca i ensenyament
d'Europa centrat en la pobresa i la desigualtat. El GDI dirigeix el centre de recerca
Effective States and Inclusive Development (ESID) que investiga com la política
promou el desenvolupament inclusiu i la responsabilitat dels governs.
The Works és una plataforma que té com objectiu transformar les oportunitats de vida
de la comunitat local fent costat als aturats perquè tornin a treballar. Això s’articula a
través d’una finestreta única dirigida per contractants en una comunitat local amb
ordinadors d'ús gratuït per a la cerca d'ocupació o la redacció de sol·licituds, suport per
a la preparació d'entrevistes i orientació per part del personal al llarg del camí.

Recerca sobre seguretat alimentària: El Cathie Marsh Inastitute de Recerca
Social i l'Institut de Recerca Col·laborativa sobre l'Envelliment van realitzar
una recerca pionera per a documentar la inseguretat alimentària al Regne Unit
després de la recessió econòmica. Això ho van fer en col·laboració amb
l'Ajuntament de Manchester, Cracking Good Food, Save the Children, Oxfam i
altres organitzacions benèfiques.

N8 AgriFood programme: L'impacte mediambiental de l'agricultura intensiva i
l'augment de la població mundial fan que es necessitin processos més
eficaços. Els investigadors del nostre Departament d'Enginyeria Elèctrica i
Electrònica estudien com l'enginyeria electrònica podria millorar el
subministrament d'aliments i la producció d'energia sostenible, sense
augmentar la pressió sobre la nostra terra.

1.Fi de la pobresa

2. Fam zero

Plantejament per ensenyament en ODS:

Accions concretes per cada ODS:



Accés a la salut dental: A partir del seu tercer any, els estudiants d'odontologia ajuden
a lluitar contra les desigualtats en matèria de salut dental proporcionant tractament
essencial a pacients de baixos ingressos i sense llar en les nostres comunitats locals
com a part de la seva formació. Els estudiants també proporcionen tractament gratuït
en la Clínica Dental d'Emergència del campus a uns 2.000 pacients a l'any. Això
aborda les necessitats de la comunitat local i permet als estudiants desenvolupar les
seves habilitats socials i participar en la pràctica de la vida real. En 2018, el projecte va
guanyar el prestigiós Premi MacJannet a la Ciutadania Global.

Ajudar més dones a sobreviure al càncer de mama: La recerca de la Division of
Cancer Sciences ha revolucionat el tractament del càncer de mama a tot el món. 

Igualtat salarial i progressió: Un informe de 2017 sobre la bretxa salarial entre homes i
dones va revelar una diferència salarial mitjana del 17,1% i s'estan prenent mesures
per a millorar-la. Les dones que ocupen llocs acadèmics i professionals són
convidades al programa de desenvolupament de lideratge exclusiu per a dones Aurora
i s'ha produït un augment de la proporció de dones acadèmiques d'alt nivell, que ha
passat del 23,2% en 2009 al 31,1% en 2017.

Women in STEMM: Des de 2008, la Universitat de Manchester és membre de la Carta
Athena Swan, un programa que premia les bones pràctiques en l'ensenyament i la
recerca i promou la igualtat de gènere. Totes nostres 15 escoles STEMM compten
amb els premis Athena SWAN.

L'experiència dels pares en el permís parental compartit: Una de les desigualtats de
gènere que es perceben en la llar és la durada del permís de paternitat dels nous
pares i el seu nivell de participació en la cura diària del nen. El permís parental
compartit (SPL) permet als pares emprats triar qui es pren el permís parental.

PGCE and School Direct courses: els cursos són reconeguts com Ofsted
'Outstanding' i ens classifiquem consistentment en la qualitat de
l'ensenyament i la satisfacció dels estudiants (83% en 2017/18). 

Programa Teach First: formació per a professors perquè treballin en escoles
desfavorides a través del programa.

School Governor: la iniciativa dona suport al lideratge i el desenvolupament
dels col·legis públics locals animant al nostre personal i als antics alumnes a
convertir-se en governadors de col·legis. Els col·legis amb governadors del
personal universitari han rebut qualificacions d'inspecció superiors a la
mitjana.

3. Salut i benestar

5. Igualtat de gènere

4. Educació de qualitat



La lluita contra la pobresa energètica: UrbanChain és una empresa emergent derivada
de la universitat i desenvolupada per a reduir el cost dels serveis públics per a les llars
vulnerables al Regne Unit i a tot el món. Està desenvolupant una plataforma de cadena
de blocs per al mercat de l'energia que permet el comerç d'electricitat entre els
productors d'energia i les llars vulnerables.

Energy outreach activities: l’Institut Nuclear Dalton s'encarrega de fer partícip al públic
de les principals qüestions relacionades amb l'energia nuclear, com la seguretat, la
sostenibilitat, el desmantellament i la gestió de residus. Tots els anys porten els seus
coneixements i recerques a esdeveniments com la Setmana de la Ciència Britànica,
ScienceX, el festival Bluedot i la conferencia Re-think energy.

Exposició a l'arsènic: En el marc d'un projecte conjunt Índia-Regne Unit sobre
la qualitat de l'aigua, un equip dels nostres investigadors va fer un treball
pioner sobre l'exposició a l'arsènic a l'Índia. Aquesta recerca es basa en altres
anteriors de la Universitat de Manchester que han servit perquè l'Autoritat
Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) reconegui a l'arròs com una via
d'exposició a l'arsènic i per a modificar les recomanacions de l'Organització de
les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) sobre els límits
d'ingesta d'arsènic inorgànic en la dieta.

Once a month: El grup d'acció estudiantil Once a Month lluita contra la
pobresa menstrual conscienciant sobre el cars que són els productes sanitaris
i com això fa que sovint siguin inaccessibles per a les dones sense llar. El
grup proporciona productes sanitaris, com a tampons, compreses,
desinfectants de mans i tovalloletes per a bebès, a dones vulnerables de tot
Manchester amb l'ajuda d'estudiants voluntaris.

Salari digne i drets dels treballadors: Com a contractant acreditat del salari digne,
tots nostres més de 12.000 empleats cobren almenys el nivell de salari digne
voluntari al Regne Unit establert per la Living Wage Foundation. Això també ens
compromet a impulsar el salari digne en la pròpia cadena de subministrament. A
més, s’ofereixen polítiques favorables a la família i generoses pensions, subsidis
per malaltia i vacances anuals.

Juntament amb el sindicat d'estudiants, la universitat s’ha afiliat al Consorci de
Drets dels Treballadors, una organització independent i apolítica. Aquesta
organització millora les condicions dels treballadors de la indústria de la confecció
mitjançant la supervisió de les cadenes de subministrament de les universitats.

Workplace Ethics Challenge: Aquesta iniciativa té com a objectiu dotar als
estudiants de tercer any d'habilitats i experiències que millorin la seva confiança i
els ajudin a destacar en un mercat de treball saturat de graduats.

7. Energia neta i assequible

6. Aigua neta i sanejament

8. Treball digne i creixement econòmic



Fomentar la innovació: El Centre d'Innovació de la Universitat de Manchester es va
fundar per a desenvolupar i mantenir una infraestructura de primera classe per
empreses. Des de 2004, les nostres activitats de comercialització han aportat gairebé
868 milions de lliures a l'economia britànica. Des de 2014, el UMIP ha concedit més de
150.000 lliures esterlines a emprenedors socials de tota la Universitat que pretenen
millorar el món i convertir-lo en un lloc millor a través del Social Enterprise Ignition
Fund. 

Masood Enterprise Centre: Fa costat als nostres estudiants perquè resolguin
problemes, innovin, reconeguin oportunitats, gestionin el risc i apliquin els seus
coneixements i habilitats en molts dels ODS.

Age-friendly culture: Cultura adaptada a l'edat. El Museu de Manchester i el Whitworth
són dos de les institucions culturals de la Universitat que fan costat a les comunitats
més sostenibles mitjançant la participació de persones de totes les edats a la nostra
ciutat-regió. Juntament amb els nostres investigadors, el seu treball de participació
pública ha estat fonamental perquè Manchester sigui la primera ciutat del Regne Unit
amigable amb l'edat segons l'Organització Mundial de la Salut.

La Manchester multilingüe: Manchester és una de les ciutats amb major diversitat
lingüística d'Europa. Nostra guardonada iniciativa multilingual Manchester connecta la
Universitat -la nostra recerca i els nostres estudiants- amb les oportunitats i els reptes
associats a la diversitat lingüística local. Els estudiants i el personal duen a terme
projectes amb les escoles generals locals, les escoles complementàries, els hospitals,
els ajuntaments i els residents per a traçar, celebrar i comprometre a les persones amb
la diversitat lingüística.

El poder de les transferències directes d'efectiu: Els investigadors del nostre
Institut de Desenvolupament Global han suggerit que les transferències directes
d'efectiu a les persones més pobres de la societat són viables des del punt de
vista financer i políticament sostenibles. La recerca va ajudar a posar a prova un
nou programa de transferència contra la pobresa en tota Uganda. A més, es van
prometre 2 dòlars al mes a tots els nens nascuts després de l'Acord de Pau de
2006 a Sudan del Sud com a resultat directe del nostre treball.

Beques Equitat i Mèrit: El programa Equitat i Mèrit ajuda a les ments més
brillants d'alguns dels països menys desenvolupats de l'Àfrica subsahariana:
Etiòpia, Malawi, Ruanda, Tanzània, Uganda i Zimbàbue. Des de 2007, 313
estudiants han rebut suport complet per a estudiar programes de màster que
contribueixen al desenvolupament sostenible dels seus països. Aquestes
beques són finançades conjuntament per la Universitat i la generositat dels
nostres donants.

9. Indústria, innovació i infraestructures

11. Ciutats i comunitats sostenibles

10. Reducció de desigualtats



The Tyndall Centre for Climate Change Research: És una xarxa d'universitats, entre
les quals es troba la Universitat de Manchester, que reuneix investigadors per a
desenvolupar respostes sostenibles al canvi climàtic. El centre treballa amb líders
locals, nacionals i internacionals dels sectors públic i privat per a promoure decisions
informades sobre la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

The Lived Experience of Climate Change: A Story of One Piece of Land in Dhaka: La
Dra. Joanne Jordan, investigadora de la Facultat d'Educació, Medi Ambient i
Desenvolupament, s'ha associat amb diversos socis per a conscienciar sobre la realitat
quotidiana i l'impacte del canvi climàtic en la vida de les persones amb baixos
ingressos a Bangladesh. Junts han produït representacions teatrals interactives,
pel·lícules documentals, programes educatius i actes públics, que han estat vists per
més de 240.000 persones.

Biotecnologia industrial: La biotecnologia industrial és una important font
d'energia renovable i està transformant la manera de fabricar productes
químics i materials. La universitat ofereix un curs en línia de sis setmanes de
durada en el qual es descriuen les tecnologies clau que sustenten la recerca
en bio-tecnologia, així com les qüestions més àmplies relacionades amb la
fabricació sostenible, com la innovació responsable en la recerca i la bioètica.

Bluedot festival: És un festival únic de descobriment, convida als visitants a
explorar un programa estel·lar de música, ciència i cultura. Celebrat en Jodrell
Bank, l'emblemàtic observatori de la Universitat, el festival s'esforça per
minimitzar el seu impacte mediambiental.

Microplastics in UK rivers: Els investigadors van estudiar els sediments fluvials de
40 llocs del Gran Manchester i van descobrir que el riu Tàmesis, a Denton, tenia
els nivells més alts de microplàstics registrats a tot el món. Aquesta recerca està
donant lloc a peticions d'una normativa molt més estricta sobre els residus que
s'aboquen en les vies fluvials urbanes.

El nostre compromís: Es comprometen a eliminar el plàstic d'un sol ús per a
2022. Tots els nostres peixos apareixen en la llista aprovada per la Societat de
Conservació Marina, cosa que significa que els peixos que es consideren en
major risc d'extinció no es capturen per a evitar la sobrepesca. Oferim
descomptes al personal i als estudiants que utilitzin gots reutilitzables per a les
begudes calentes i les sopes en els punts de venda del campus i en les
residències universitàries. Només venem ampolles de plàstic PET reciclables.

13. Acció climàtica

12. Consum i producció responsables

14. Vida submarina



Conservació d'espècies: El Manchester Museum Vivarium es dedica a la conservació
de rèptils i amfibis. El museu ha estat responsable d'establir importants programes de
cria en captivitat d'algunes de les espècies més amenaçades del món, com la granota
fulla lemur de Costa Rica. El museu informa a centenars de milers de persones i nens
en edat escolar sobre qüestions relacionades amb el canvi climàtic, la sostenibilitat i
els ecosistemes naturals a través del nostre viver, FrogBlog i el programa ‘Learning
with Lucy’.

Cuidador del parc cultural: La nostra galeria d'art de Whitworth ha nomenat el primer
guardià d'un parc cultural del món. Això ha portat al desenvolupament d'un programa
de participació a l'aire lliure al parc circumdant que té com a objectiu augmentar la
consciència pública de les connexions entre l'art i la naturalesa i millorar la consciència
dels arbres i la vida silvestre.

Civic and International Partnerships: Les associacions cíviques i internacionals són
fonamentals perquè la Universitat compleixi els ODS. Alguns exemples de les nostres
associacions són la col·laboració amb L'Ajuntament de Manchester en matèria
d'educació, planificació i medi ambient o Greater Manchester Combined Authority per a
abordar el desenvolupament d'habilitats, el medi ambient, el creixement net i
sostenible, i l'atenció a una població que envelleix

Registre d'ajuda mèdica: Les respostes humanitàries a les catàstrofes internacionals
poden tenir conseqüències negatives imprevistes. Es creu que van provocar
amputacions innecessàries durant la resposta d'ajuda al terratrèmol d'Haití de 2010 a
causa dels baixos estàndard metges

Humanitarian and Conflict Response Institute: L’Institut de Resposta Humanitària
i als Conflictes (HCRI) reuneix un ampli equip especialitzat en la construcció de
la pau, els conflictes, la seguretat i la justícia. Entre les iniciatives es troba el
projecte Making Peacekeeping Data Work for the International Community, que
va examinar com l'ONU pot utilitzar millor les dades recollides durant les
missions de manteniment de la pau i com les intervencions més àmplies
basades en la geopolítica o la justícia podrien evitar nous desafiaments. Per al
projecte Everyday Peace Indicators, els investigadors del HCRI van col·laborar
amb comunitats afectades per la guerra i la violència per a produir "indicadors
quotidians" de conceptes difícils de mesurar, com la pau, la reconciliació i
l'extremisme violent.

In Place of War: La recerca de l’Escola d'Arts, Llengües i Cultures ha servit per a
crear una organització benèfica derivada, In Place of War, que fa costat a
artistes i comunitats que viuen en llocs de conflicte a tot el món.

15. Vida terrestre

17. Aliança pels objectius

16. Pau , justícia i institucions sòlides



Enquesta quantitativa
Alumnes de 1r a 4t de carrera

Saps què son els ODS? 

Sí
130

No, però em sonen
9

No
6

Percentatge de participació per
cursos

1r
44

4t
43

2n
38

3r
20

Rellevància de la comunicació
repsonsable a la publicitat 

Gens Poc Una mica Bastant Molt

125 

100 

75 

50 

25 

0 

Tractament de les ODS
al nostre grau 

Gens Poc Una mica Bastant Molt

75 

50 

25 

0 



PREGUNTA 1: El primer que us voldríem preguntar és si
sabríeu dir què és per a vosaltres la comunicació responsable. 

Focus group

IVAN: n’hem fet molt poca, poques campanyes que siguem conscients d’haver fet en aquests
patrons. Tenir en compte les desigualtats, l’ecologia, la desigualtat en la feina, però precisament
aquests termes que hem estudiat són les tres coses que portem intrínseques i ens surten de
natural a la gent de la nostra promoció. Simplement apliquem els nostres valors a les campanyes
que fem.

LAIA: la comunicació responsable es tracta de tenir en compte les problemàtiques socials que
s’engloben els ODS, és una realitat que lluita per un món i una comunicació sostenible. 

JANA: es tracta d’una comunicació inclusiva, basant-se en la roda de la interseccionalitat i tenint
en compte totes les perspectives, sent inclusiva amb tots els col·lectius. Perquè la comunicació
sigui responsable, cal que sigui realment coherent amb el propi anunciant. 

ANDREA: la comunicació ha de ser real, no caure en greenwashing. 

BIS: COMUNICACIÓ IRRESPONSABLE

LAIA: perquè hi hagi un blanc, hi ha d’haver un negre. Si existeix la nomenclatura de comunicació
responsable, és perquè abans ha existit una comunicació irresponsable. 

ANDREA: No és que es faci comunicació irresponsable de manera conscient, sinó que té a veure
amb les realitats de les persones que fan la comunicació, no és irresponsable sinó que obvia la
resta de problemàtiques de la societat. No hauria de ser responsable, hauria de ser, sense
puntualitzar. 

TOTS: moltes marques aposten per la comunicació irresponsable perquè no volen canviar
per por a perdre audiència, part de la gent que compra la marca fa cosa. 

 

Alumnes de 3r i 4t de carrera

PREGUNTA 2: Coneixeu altres terminologies com ara la RSC,
(Responsabilitat Social Corporativa), l’Acció Social, el Tercer
Sector o els ODS?

Del que és la RSC com a tal se n’ha parlat molt, però els ODS són més nous d’aquest any. En
altres assignatures com ètica, sí que les van tractar de manera més directa. 



Recorden que comentessin la RSC a altres assignatures, i els ODS també, però de fet semblava
una cosa de la Pompeu, com si les haguessin creat ells mateixos ja que no els explicaven d’on
venien. 

Recorden haver-ho tractat a màrqueting de 2n, i a comunicació intercultural (on es tracta més les
problemàtiques de gènere, ètnies, pobreses…) que són aquelles que sembla que no es tractin en
altres assignatures.  

JANA: els ODS em sonaven d’exposicions externes a la universitat, però a la uni com a tal no
n’hem parlat gaire. No té sentit tractar els ODS si no ens aporten referents que mostrin aquesta
igualtat i responsabilitat envers la gent que mostren els ODS, però la nostra bibliografia només
inclou llibres d’homes blancs coneguts. 

ANDREA i LAIA: O que ens diguin que els ODS els posen al pla docent “perquè cal”, o “perquè
els han dit que ho han de posar”... Però s’ha de treballar. Si ens diuen que ho faran ho han de
fer, però no per obligació sinó perquè toca, és el que cal fer i els professors ens ho han d’explicar
d’aquesta manera. 

IVAN: No coneixem els ODS i no els hem tractat mai, no els tenim en ment com a marc quan
treballem una campanya. 

PREGUNTA 4: Considereu que és rellevant tractar la
comunicació responsable des del nostre grau?
 Per què sí / per què no?

Hi haurà cops que els valors de client i els nostres no coincidiran. Els valors s’entenen com el
motor de les nostres accions, que ens fan capaços de maniobrar i entendre que hi haurà
projectes on tenim l’oportunitat de posar tot per part nostra per tal d’acostar les marques a fer una
comunicació que contribueixi al canvi social positivament. 

JANA: Ens han d'ensenyar de manera més crítica, per a tenir una perspectiva que ens ajudi a
anar més enllà. Ajudar-nos a sortir dels típics estereotips que ens han fet créixer i ens han portat
fins on som. És molt típic caure al gènere o perspectives d’aquest estil. És precisament a les
classes on ens han d’ensenyar a trencar amb aquestes perspectives que portem des de sempre. 

ANDREA: exacte, complir amb l’ètica i els ODS perquè sabem que és el que cal fer, no caure en
racisme ni masclisme perquè sabem que no s’ha de fer. És important que ho portem a dins. 

LAIA: ens han d’ensenyar què són els ODS i com els podem aplicar, i després veure que ens surt
sol aplicar-los i lluitar perquè es respectin. 

IVAN: exacte, si veig que per un treball he de complir un cert ODS, no sabré per on tirar. 

ANDREA: exacte, és important que ens donin eines per a poder aprendre com tractar-los. 



PREGUNTA 7: Com heu vist que els tractin fins ara, en quines
assignatures i de quines maneres? 

Com creieu que actuen els professors respecte dels ODS? 

PREGUNTA 6: Considereu important conèixer aquests ODS
de cara al vostre futur laboral? Per què?

JANA: a anàlisi dels discursos persuassius, la professora no ens parla dels ODS com a tal, però
fa el contingut amb perspectiva de gènere i amb una perspectiva crítica. Planteja una bibliografia
amb referents més enllà dels típics i que que se’n va d’allò més estrictament acadèmic, busca
una bibliografia accessible i que sap que ens pot ser atractiva. 

IVAN: Dels pocs cops que es sent a parlar dels ODS se’n parla per sobre, en tracten com una
fórmula que ens hem d’aprendre, com una obligació per part del professorat. Ara com ara es sent
com si els professors estessin obligats a complir amb la norma dels ODS. 

ANDREA: els professors s’enfoquen molt en la sostenibilitat, però podem complir els ODS a partir
d’una marca. Una que tingui certs atributs sostenibles, però no cal que sigui una marca
específicament enfocada a cap ODS. Cal complir aquests atributs sempre, però no caient en dies
concrets ni campanyes concretes. 

LAIA: Cal treballar com transformem la comunicació d’una marca, sense fer greenwashing, i la
millor manera és no agafar marques súper responsables o sostenibles, sinó marques a les que
cal polir detalls. 

IVAN: la solució tampoc és complir un ODS concret de cara a una campanya, si nosaltres partim
de la nostra base (amb atributs d’igualtat de gènere, cuida pel medi ambient…) També ens va bé
treballar més enllà dels marcs dels ODS per a poder pensar fora d’aquests espais, ja que al cap i
a la fi a la nostra vida laboral no treballarem només amb els ODS i és important treballar amb els
atributs que ja portem intrínsecs des de casa. Idealment, no haver de transformar una marca per
a que compleixi un cert ODS, sinó que portem de manera natural la seva comunicació cap a
aquell atribut amb el que veiem que encaixa més. 

LAIA: És que això és just lo ideal, que no calgui canviar una marca perquè compleixi amb els
atributs sostenibles.

PREGUNTA 8: Creieu que és una manera eficient
d’implementar els ODS al grau de Publicitat i Relacions
Públiques? 
A través de marques que sigui possible tractar-ho, però que no en siguin casos especials com els
dayquetings. 



Treballar com es transforma la comunicació d’una marca, agafant marques que no siguin
reconegudes com a responsables, i aplicar la perspectiva crítica. Podem agafar marques que
tinguin trets i atributs sostenibles, que siguin creibles, i agafar la campanya de comunicació
sostenible. Si anem més enllà de la comunicació, podem agafar marques diferents, però no de
manera banal. 

ANDREA: La solució seria agafar una marca que treballi els atributs sostenibles, i sinó, agafar
una marca en la que realment podem veure que hi ha un canvi en accions, no comunicar per
comunicar. 

PREGUNTA 9: Si poguessis proposar una manera de treballar
la comunicació responsable: 

IVAN: Seria interessant que els professors plantegessin les assignatures a partir dels ODS, i de
manera natural i transversal ja que realment és una cosa important. 

LAIA: en xerrades, s’haurien de fer xerrades obligatòries només d’ODS, són una manera de
garantir que els alumnes sàpiguen de què estem parlant, però han d’anar més enllà, aportant-nos
maneres d’aplicar-los, mostrar campanyes que els hagin tractat, posar-nos exemples reals de
casos que hagin funcionat, que sempre ens ajuden molt. Veure que podem tractar els ODS de
manera tan versàtil ens obre moltes portes. I sobretot posar eines per a poder-los tractar. 

IVAN: és difícil fer els ODS transversals en totes les assignatures, perquè és molt complicat
pretendre que es pot fer en totes les assignatures i tractar tots els ODS com a tal. Si ens
pregunten com es poden tractar els ODS a la carrera de manera transversal és molt complicat, ja
que són molt micro temes i són molt amplis entre sí. Han d’estar integrats de manera natural. 

JANA: Normalitzar-ho no és deixar-los com a cosa a part, sinò que han d’anar intrínsecs,
incorporar-los al temari de manera normal. No fer com amb el “tema 8: les dones”, que ens
destaca i sobta a totes perquè ho tracten com un tema a part. S’hauria d’impartir des de primer,
deixar-ho clar i fer xerrades amb temaris actuals, exemples que mostrin el que es fa avui en dia. 

ANDREA: és molt necessari que els professors s’ho apliquin, si ells mateixos no hi creuen, no
ens ensenyaran als alumnes maneres de tractar-ho. Sobretot, allunyar-los del reciclatge, fugir de
la rodeta verda de reciclar. Interessant que vinguessin alumni que treballessin en agències
especialitzades i ensenyar-nos el que es fa al sector laboral. 
Els nostres objectius no son del tot responsables, és impossible ja que remet al consumisme.
Tenim una mirada molt capitalista, caldria una visió més orientada a difondre idees i canviar
conductes. 

JANA: seria interessant que vinguessin alumni a explicar-nos la seva experiència per a poder-les
veure. 

Com i a quines assignatures ho faries? O ho faries de forma extraescolar? (Idees per
si calen: assignatures curriculars, especialització en RSC, activitats extracurriculars
amb les que s’adquireixin ETCS, mínors, màsters…)



LAIA: al nostre grau no podem enfocar-nos només en la comunicació socialment responsable, ja
que també tenim l’objectiu de fomentar el consumisme, que s’allunya dels ODS com a tal i no els
converteix en quelcom verosímil si se’ls tracta en totalitat, seria incoherent amb la naturalesa
pròpia del grau. Pot anar 80% lligada als ODS, perquè som capaços de fer moltes coses bones
(tot i que al grau en toquem molt poques, ens centrem molt en vendre) però en un 100% és
pràcticament impossible. 

ANDREA: a la vida real potser hem de treballar amb marques en les que no creiem, però aquí a
la universitat està bé que ens donin eines per a poder fer les coses com voldríem, com creiem
que s’haurien de fer. 

JANA: és necessari allunyar-nos de vendre productes i serveis, ens hem d’orientar també a
difondre idees i canviar conductes, per més complicat que sigui. 

TOTS: Aplicar les assignatures que parlin de comunicació responsable hauria de fer-se a primer
o segon, per tractar-ho d’arrel. Però, altre cop, els professors són crucials per a que el tema
s’entengui i els alumnes se’l creguin. Un professor desmotivat o que porti l’assignatura a la seva
banda, pot evitar el contacte dels alumnes amb els conceptes de la pròpia assignatura. Fomentar
els professors que obren debats on tots els alumnes poden interactuar entre sí, guanyar els uns
dels altres i créixer en la pròpia assignatura. 

JANA: Ens haurien de fer llegir més (literatura i bibliografia que ens vagin més de la mà). La gent
no és conscient del poder que tenim per a canviar les coses. 

Com és el perfil de l’alumna de publicitat a la UPF? 

Persona coherent i amb dos dits de front, més o menys formada 
Taurons, creatius, perfeccionistes 
No separen la vida diaria de la vida laboral 
Cultura de l’esforç que roça l’explotació, perquè ens creiem els millors i
perquè volem ser els millors
Nos encanta demostrar que sempre estem a tope, posar-nos mil coses 
Tia pija, que compra a inditex i a apple, que no li agrada pensar (expressar-
se) ni prendre apunts 
Competitius i poc companyerisme, molt individualisme (no ens passem
respostes, neguem saber les coses…)
Que jutgem molt als demés, massa i fem que els companys s’acabin cohibint
Venim amb ego de ser els millors del nostre cole 
Competitius quan tenim treballs en grup, ens comparem molt entre grups i
entre nosaltres



Entrevista a una participant
de les portes obertes
Portes obertes a futurs alumnes 
Com a participant de les portes obertes, sentíem cada setmana la presentació del grau feta per la
Mònika, el Reinald o el Lluís. I sempre arribàvem a la diapositiva sobre la importància de la
comunicació responsable, com és crucial tenir-la en ment per a formar als professionals del futur,
i com aplicar els ODS ens ajudarà a aconseguir-ho. 

Però després ella, des de dins de la carrera, sent que no els ha tocat tant com venen a les portes
obertes. Però potser és cosa de que pretenen canviar-ho de cara a futurs cursos. Si és així, està
bé que ho comentin a les portes obertes perquè demostra que els importa i que realment hi volen
fer canvis, i podem veure que, molt a poc a poc, ho estan aconseguint. 


