
 

La professora M. Rosa Terradellas, reconeguda per la 
Generalitat amb la Medalla al Treball President Macià 

Girona, 16 de desembre de 2019. El Govern de la Generalitat de Catalunya va fer públic el 10 de 
desembre l’atorgament de la Medalla al treball President Macià a quinze persones i la Placa al 
treball President Macià a cinc entitats. Aquests guardons reconeixen persones i institucions que 
hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels 
interessos generals, dins del món del treball. 
 
La professora de la Universitat de Girona (UdG) M. Rosa Terradellas ha estat distingida per la 
seva llarga trajectòria professional a la UdG en la docència, la recerca i la gestió universitàries. 
 
Terradellas, nascuda a Girona el 1954, destaca per la seva capacitat per connectar la universitat  
amb els agents socials, econòmics i culturals del territori, creant una xarxa de relacions entre la 
universitat, institucions, fundacions, entitats, associacions, i empreses. Aquesta relació amb el 
teixit social ha estat present en totes les línies de treball que ha desenvolupat.  
 
Com a professora i investigadora, ha estat una defensora incansable de l'educació, de la inclusió, 
de la supressió de les desigualtats, i de les metodologies actives, especialment la de l'etapa infantil, 
i ha treballat durant molts anys en la formació permanent dels mestres, entenent que la 
universitat ha d'avançar juntament amb l'escola. La seva trajectòria la va portar a ser membre de 
l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Catalunya i actualment ho és del Consell Superior 
d’Avaluació.  
 
Aquesta mateixa visió és la que ha mantingut en tots els càrrecs que ha ocupat durant la seva 
experiència en gestió universitària, com la direcció de l'Institut de Ciències de l'Educació de la 
UdG, càrrecs diversos en el Deganat de la Facultat d'Educació i Psicologia, o en el mateix govern 
de la Universitat, a través del Vicerectorat de Cooperació Internacional, Estudiants i Igualtat.  
 
De la seva activitat també destaca l'expertesa assolida en la Cooperació per al Desenvolupament, 
que l'ha convertida en una persona de referència a Catalunya i arreu, havent participat activament 
en les comissions de Solidaritat de la Xarxa Vives i l’ACUP, així com a la CRUE i al Consell de 
Cooperació de l’Estat espanyol, del que en va formar part durant 6 anys.  Aquestes  
responsabilitats l’han portat a treballar especialment amb països d’Àfrica i Llatinoamèrica, i 
actualment en aquest darrer continent desplega una excel·lent activitat com a experta en diverses 
comissions i grups internacionals, com l’ Observatorio de la Responsabilidad Social de América 
Latina y el Caribe de la UNESCO. 
 
Finalment, la dedicació a la cooperació i a la responsabilitat social la van portar a liderar la creació 
de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària, que dirigeix des dels seus inicis, i que 
dinamitza la relació entre universitat i empreses socialment responsables del territori i que ha 
estat i és un agent de referència a Catalunya en la dinamització i la divulgació de la responsabilitat 
social.  



 
Altres guardonats de comarques gironines  
Entre els guardonats de les comarques gironines destaca també la medalla a Domènec Espadalé, 
amb una llarga experiència professional com a president de la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Girona, i la placa a l’Associació MIFAS, en la categoria d’igualtat d’oportunitats en 
el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, i corresponsabilitat entre dones i 
homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones. 


