
 

 

 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA D’IMMIGRACIÓ, DRETS I 

CIUTADANIA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

 

ANY 2002. 

 

 

 

1. Acte de presentació de la Càtedra a la Facultat de Dret de la Universitat de 

Girona. 15 de gener de 2002. Conferència a càrrec del seu director, Dr. 

Eduardo Rojo Torrecilla, amb el títol El fenomen de les migracions. Reptes i 

perspectives de futur. Intervencions dels representants de les tres entitats que 

integren la Càtedra: síndic de Greuges, bisbe de Girona i rector de la 

Universitat de Girona.  

 

2. Jornades sobre Dret de la Immigració i de la Integració: Canadà, Unió 

Europea, Espanya, Quebec, Catalunya, organitzades per la Universitat de 

Girona (Àrea de Dret Constitucional, Àrea de Dret Internacional Públic i Càtedra 

d'Immigració, Drets i Ciutadania). Facultat de Dret de la UdG. Ponència a 

càrrec del Sr. Joaquim Giol, membre del Consell de Direcció de la Càtedra. 

Comunicacions presentades pels Drs. Ignasi Camós, Francina Esteve i Mariona 

Illamola, membres del grup de recerca dirigit pel Dr. Eduardo Rojo, 

“Migraciones y Mercado de Trabajo: Problemas y Soluciones para la España de 

la Globalización”.  

 

3. Congrés de la Immigració a Catalunya, organitzat per la UGT de Catalunya. 

Barcelona, 16 i 17 de febrer. Ponència del director de la Càtedra sobre 

“Aspectes legals del règim d'estrangeria a Espanya”. 

 

4. Curs de Formació per a Secretaris Judicials, organitzat per l’Escola de 

Formació del Consell General del Poder Judicial. Madrid, del 8 al 10 d’abril. 

Ponència del director de la Càtedra: Una visión general del fenómeno de la 

inmigración. Consideración de los aspectos jurídicos. 9 d’abril.  

 



 

 

5. Conferència del director de la Càtedra en el marc del cicle de conferències 

sobre la problemàtica de la immigració organitzades pel grup parlamentari Els 

Verds a Eivissa. La nova realitat del fenomen migratori a Europa i Espanya. 10 

d'abril.  

 

6. Taula rodona organitzada pel Col·legi de Periodistes de Girona i el GRAMC 

sobre Mitjans de comunicació i immigració. Participació del director de la 

Càtedra. Girona, 2 de maig.  

 

7. Ponència presentada pel director de la Càtedra en el curs de postgrau de la 

Universitat de Barcelona sobre drets i deures dels estrangers. Drets i llibertats 

en l'àmbit laboral. 15 de maig.   

 

8. Intervenció del Sr. Joaquim Giol, com a ponent, i del director de la Càtedra 

en una taula rodona en el seminari sobre immigració organitzat per la Joventut 

Nacionalista de Catalunya. Barcelona, 27 d'abril.  

 

9. Ponència impartida pel director de la Càtedra amb el títol Una visió general 

de la immigració, el 5 de juny de 2002, en el marc de les activitats de formació 

de l’Ajuntament de Girona adreçades a treballadors dels serveis socials i la 

policia municipal. 

 

 

10. Participació en el curs d'estiu de la Universitat Pompeu Fabra dirigit pel Dr. 

Ricard Zapata, Polítiques d'Immigració. Ponència impartida pel director de la 

Càtedra, amb el títol Polítiques d'immigració a l'Estat espanyol. El debat polític i 

social sobre la llei d'estrangeria. Barcelona, 5 de juliol.  

 

11. Participació del Sr. Joaquim Giol i del director de la Càtedra (Mercat de 

treball i estrangeria, 30 de maig) com a conferenciants en el marc de 

l'assignatura de lliure elecció El dret de l'estrangeria, dirigida pel Dr. Josep M. 

de Dios a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 

12. Participació del director de la Càtedra com a ponent en la jornada anual 

organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, “La immigració i els 

mitjans de comunicació”. Tortosa, 19 d’octubre de 2002.  



 

 

 

13. Participació del Sr. Joaquim Giol en el XII Curso de Doctrina Social de la 

Iglesia: Migraciones, Pluralismo e Interculturalidad. Retos para la Doctrina 

Social de la Iglesia. Madrid, setembre de 2002.   

 

14. 25 d’octubre de 2002.  Realització d’un seminari sobre “El balanç de la 

presidència espanyola en matèria d’immigració”. Ponents: Sr, Manuel 

Montobbio, diplomàtic i ambaixador del Regne d’Espanya en el Fòrum 2004,  i 

la Dra Cristina Gortzàr  Rotaeche, vicedegana de la Facultat de Dret de la 

Universidad Pontificia de Comillas.  

 

15. 4 de novembre. Intervenció del Sr. Joaquim Giol en la Comissió de Treball 

del Senat, per a l’estudi específic de la problemàtica de l’estrangeria. 

 

16. 2 de desembre. Conferència “Globalización, ciudadanía y multiculturalismo”  

a càrrec de la Dra. Denise Helly. Institut National de la Recherche Scientifique 

(Centre culture et société) de Montreal, Canadà. 

Lliçó inaugural del programa de doctorat “Globalització i Dret” de la Facultat de 

Dret de la Universitat de Girona.  

Coorganitzat amb el Programa de Doctorat “Globalització i Dret” 

 

 

17.  5 de desembre de 2002. Realització d’una jornada d’estudi sobre “Mercat 

de treball i estrangers no comunitaris: debat sobre l’actual model de 

contractació en origen”, coorganitzat amb la Facultat de Dret de la UAB. 

 

18. 13 de desembre de 2002. Realització d’una jornada d’estudi sobre 

“L’aplicació judicial de la normativa d’estrangeria”, coorganitzada amb el Grup 

de Recerca sobre Migracions i Mercat de Treball.  

 

19. Durant l’any 2002, el director de la Càtedra ha estat entrevistat, per 

diferents mitjans de comunicació d’àmbit estatal i nacional. Cal destacar, en 

especial, l’entrevista en el programa “Els Signes del Temps” de TV3, del 3 de 

març, i les entrevistes en els diaris “Avui” i “Diari de Girona”.  


