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I – Presentació. 

 

La Memòria 2004 de la CIDC es presenta d’acord amb el què es disposa 

“Reglament de Càtedres de la Universitat de Girona”, aprovat a la sessió nº 

2/04 del Consell de Govern de 30 de setembre de 2004. 

 

A tall d’introducció, cal recordar que la Càtedra fou creada el 25 d’octubre de 

2001 mitjançant un conveni signat pel Síndic de Greuges, el Bisbat de Girona i 

la UdG, i que des de l’any 2002 ha dut a terme la seva activitat de debat, anàlisi 

i estudi de la problemàtica de la immigració. Per conèixer millor l’activitat de la 

CIDC adjuntem en annex a la present memòria, totes les referències de les 

activitats dutes a terme durant els dos anys anteriors. Val a dir, no obstant, que 

tota la informació de la Càtedra es troba disponible a la seva pàgina web 

(http://web.udg.es/cidc ) 
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II – Relació d’activitats organitzades.   

 

1- Seminari “El control de fluxos migratoris al Canadà”.  

La sessió de treball va ser impartida pel professor Dr. François Crepeau de 

la Universitat de Montreal,  a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, 

el 3 de juny. El professor Crepeau va fer una àmplia exposició de la 

normativa canadenca de control de fluxos migratoris. Van assistir, a la 

sessió, professors de les diferents àrees de coneixement de Dret, atesa la 

transversalitat de la matèria objecte d’estudi.  

 

Nota:  Una gran part de les activitats previstes per a l’any 2004, com a 

conseqüència de les reformes de la normativa d’estrangeria, no han pogut 

dur-se a terme fins el mes de febrer de l’any 2005, ja que el nou reglament 

d’estrangeria, norma principal objecte de debat i estudi, no va ser aprovat 

fins el 30 de desembre de 2004 i entrarà en vigor el 7 de maig. Per això, a la 

relació d’activitats previstes per a l’any 2005 es relacionen tot el que ja s’hav 

fet durant el primer trimestre d’enguany.  
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III – Relació d’activitats amb participació o amb el suport de la 

Càtedra.  

  

1 - Participació de la CIDC en el II Congrés català sobre la 

immigració, organitzat per la UGT-AMIC, a Reus, el 17 i 18 d’abril.  

Presentació de la 3ª ponència, “Cap a un marc jurídic estable en matèria 

d’immigració a Espanya”. Veure ponència al web de la Càtedra, 

http://web.udg.es/cidc/. Hi van assistir 200 persones.  

 

2 – Entitat col·laboradora del MHI Congrés Mundial de Moviments 

Humans i Immigració: un repte per al segle XXI. Organitzat per 

l’Institut Europeu de la Mediterrània, en el marc del Fòrum 

Barcelona 2004. 2 al 5 de setembre de 2004. Hi van assistir 500 

persones.  

 

3 – Entitat col·laboradora del 4t. Congrés sobre la Immigració a 

Espanya. Girona, del 10 al 13 de novembre de 2004.  

Participació del director de la Càtedra com a membre del Comitè 

Científic del Congrés i com a coordinador de la Taula Rodona 

“Ciutadania: marc jurídic i polítiques en matèria d’immigració”. Ponències 

dels col·laboradors de la Càtedra, Dr. Ignasi Camós, “La inserción 

laboral como mecanismo de integración de los inmigrantes en la 

sociedad de acogida: los programas de inserción laboral de los 

inmigrantes en el ámbito municipal”; Dra. Francina Esteve, “L’estatut 

jurídic dels ciutadans dels nous països membres de la Unió Europea en 

relació amb l’accés al mercat de treball espanyol” i Dr. Ferran Camas, 

“La reagrupación familiar en España: especial referencia al régimen de 

menores y de las parejas de hecho” (http://web.udg.es/cidc). El Dr. 

Ignasi Camós va ser, també, membre del Comitè Organitzador del 

Congrés. Hi van assistir 650 persones.  
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4 – 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”. 29 de novembre de 2004.  

Lliçó inaugural “Los derechos de los extranjeros: una perspectiva 

constitucional”  a càrrec del Dr. Juan Cano Bueso, catedràtic de dret 

constitucional de la Universitat d’Almeria. President del Consell Consultiu 

de la Junta d’Andalusia. Hi van assistir 20 persones.  

 

5 - Col·laboració de la CIDC amb la Unitat de Promoció i 

Desenvolupament de l’Ajuntament de Girona en l’elaboració d’un 

estudi sobre la problemàtica social i laboral dels immigrants a les 

comarques gironines. Títol de la publicació: “Aproximació a les 

condicions de treball i de vida de la població immigrada no comunitària a 

la demarcació de Girona”. Ajuntament de Girona. Maig 2004. La 

presentació de l’estudi va anar a càrrec del director de la CIDC. 

 

6 - Participació de la CIDC en el III Simposi “Les actuacions 

públiques en l’àmbit de la immigració” de l’Observatori de 

l’Evolució de les Institucions (OBSEI).  

Universitat Pompeu Fabra. 7 i 8 de juny. Hi van assistir 70 persones.  

  

7 - Participació en el en el 3rd. European Congress for lawyers 

specialised in immigration and asylum in Europe. European 

immigration and asylum policiy: evaluation 1999-2004. Organitzat 

per Academic Network for Legal Studies on Immigration and 

Asylum in Europe, coordinat per Université Libre de Bruxelles i 

Université Paris-Sud, París, 10 i 11 de juny 2004. 

Conferència de la Dra. Mariona Illamola: “Egalité et intégration”. Hi van 

assistir 100 persones.  
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8 -  Participació de la CIDC a les jornades “Immigració i àmbit 

judicial”, organitzades pel Centre Jurídic de la Generalitat de 

Catalunya i el Consejo General del Poder Judicial. La Seu d’Urgell, 2 

de juny. 

Ponència del director de la Càtedra: “Una nova realitat social: Immigració 

i drets humans”.  

Les jornades anaven adreçades a jutges i magistrats. Hi van assistir 40 

persones.  

 

9 - Participació del director de la Càtedra en els grups de treball del 

“Consenso Social sobre Inmigración. Propuesta para impulsar un 

consenso social sobre inmigración”, promogut per la Comissió 

Espanyola d’Ajut al Refugiat (CEAR) i Caritas Espanyola. (Juny-

setembre 2004) 

Participació en el grup “Economía y empleo”. Participaren 12 persones. 

L’impacte de la participació és indubtable, ja que les propostes dels 

grups de treball s’adrecen al Govern de l’Estat per tal de la possible 

modificació de la normativa en matèria d’immigració.   

 

10 - Col·loqui organitzat pel Cercle d’Economia d’Andorra. 30 de 

juny de 2004. 

Ponència del director de la Càtedra: “Immigració i dret laboral”. Hi van 

assistir 40 persones, representants del món empresarial, polític i social 

andorrà.  

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

11 – Jornada de treball “El tractament jurídic dels estrangers 

residents a la Unió Europea” organitzada per l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona. 1 d’octubre de 2004. 

Ponència del director de la Càtedra: “L’arrelament en l’esborrany de 

Reglament de la Llei Orgànica 4/2000. Incidència en la política 

d’ocupació”. (http://web.udg.es/cidc). 

La jornada s’adreçà a juristes de tots els països de l’arc mediterrani. Hi 

van assistir 150 persones.  

 

12 – “Jornadas sobre inmigración y derechos” organitzades per 

Caritas de Múrcia. 19 de novembre de 2004.  

Ponència del director de la Càtedra “El impacto de la inmigración sobre 

el empleo. Estudio del borrador de Reglamento de la Ley Orgánica 

4/2000”. 

Les jornades s’adreçaren a especialistes de l’àmbit jurídic, econòmic i 

social sobre immigració. Hi van assistir 150 persones.  

 

13 – Participació en el Consell Social d’Immigració de Salt.  

El Dr. Ignasi Camós és el representant de la CIDC en aquest consell que 

aplega a representants del món polític, econòmic i social saltenc, que té 

per finalitat debatre la problemàtica de la immigració a Salt i fer 

propostes per tal que puguin ser acollides per la corporació local.  

 

14 – Participació en el Consell de Direcció de la Unitat de Promoció 

i Desenvolupament de l’Ajuntament de Girona.  

El director de la Càtedra és el representant nomenat pel rectorat de la 

UdG. La UPD té, entre d’altres funcions, l’estudi i l’anàlisi de la 

problemàtica del mercat de treball  a les comarques gironines, i un dels 

seus àmbits d’estudi és el fenomen migratori. L’estreta col·laboració 

entre la UPD i la UdG ja es va manifestar anteriorment en el treball al 

qual es fa referència al número 5.  

 



 8 

 

 

 

IV – Relació de col·laboradors.  

 

- Sra. Josepa Brugués. Professora Associada  d’Universitat de Dret 

Internacional Privat.  

- Dr. Ferran Camas. Professor Titular d’Universitat de Dret del Treball.  

- Dr. Ignasi Camós. Professor Titular d’Universitat de Dret del Treball 

- Dr. Josep Maria De Dios. Professor Titular d’Universitat de Dret 

Internacional Privat. UAB.  

- Dra. Francina Esteve. Professora Titular d’Universitat de Dret 

Internacional Públic.  

- Dra. María Jesús Gutiérrez. Professora Titular d’Universitat de Dret 

Eclesiàstic de l’Estat.  

- Dra. Mariona Illamola. Professora Associada d’Universitat de Dret 

Internacional Públic.  

- Sra. Susana Rodera. Becària d’investigació del Grup de Recerca 

“Migraciones y mercado de trabajo”. 

 

- Des de l’inici de la seva activitat, la CIDC, a més dels col·laboradors 

esmentats, ha mantingut relació amb professors de diferents titulacions i 

àrees de coneixement de la UdG, que han participat en les activitats de 

la Càtedra. Cal fer especial esment de la relació de la Càtedra amb els 

professors Carles Serra i Josep Miquel Palaudàrias, directors del IV 

Congrés Espanyol d’Immigració.  
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V – Presència de la Càtedra en els mitjans de 
comunicació i referències en les publicacions dels 
col·laboradors.  

 
1 – Article del Director a l’anuari Dossier Econòmic de Catalunya, 2004: 

“Immigració: nou fenomen, nova realitat”. 4 de desembre de 2004. 

 
2 – Sol·licitud de la CIDC a l’Audiència Nacional d’arxiu del cas de 

l’anomenada Operació Llac. Informació apareguda en el Diari de Girona 

de 27 de gener de 2004. 

 
3 – Explicació del Director de la Càtedra sobre el procés previst de 

normalització de treballadors estrangers. Informació apareguda en el 

Diari de Girona del 12 de novembre de 2004, amb ocasió del 4art. 

Congrés d’Immigració a Espanya.  

 

 4 - Camós Victoria , I. Efectos de la falta de reconocimiento pleno de la 

relación laboral suscrita por trabajadores migrantes sin autorización para 

trabajar. Relaciones Laborales, núm. 12 junio 2004, pp. 35-61. 

 5 - Camós Victoria , I. El contingente de Trabajadores extranjeros y la 

suficiencia  de trabajadores o la situación nacional de empleo como límites 

para la concesión de permisos de trabajo . Revista de Derecho migratorio 

y extranjería. Lex Nova, núm. 5, 2004 pp. 69-99. 

6 - Camós Victoria, I. La no consideración del contingente de trabajadores 

como mecanismo único y general de acceso a la autorización (permiso) de 

trabajo para los extranjeros. Aranzadi Social, núm. 9, octubre 2004, pp.37-

46 

7- Camós Victoria, I y Rojo Torrecilla, E. La Convención internacional 

sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de 

sus familias. Revista Migraciones, núm 16, diciembre 2004 
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8- Report on the development of the immigration regulations in Spain, 

2003, Dres. Francina Esteve i Mariona Illamola. Anuari d’Odysseus, 

primavera del 2004, publicat per la Universitat Lliure de Brussel·les.  
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VI – Pla d’actuacions de l’any 2005.  
 
 

Presentació.  

 

Com ja hem dit a l’inici d’aquesta memòria, una bona part d’activitats dutes a 

terme durant el primer trimestre de 2005, troben la seva raó de ser en la 

normativa aprovada a finals del 2004, i es relacionen a continuació.  

 

1 – Seminari “Immigració i creences religioses”.  

Ponències: “L’anàlisi jurídica de les diferents creences religioses en el marc 

constitucional i legal espanyol” de la Dra. María Jesús Gutiérrez, professora 

de Dret Eclesiàstic de la UdG. I la participació de la Dra. Teresa Losada del 

Centre Bayt-al-thaqafa. Organitzat per la Càtedra d’Immigració, Drets i 

Ciutadania i el Grup de Recerca sobre Migracions i Mercat de Treball de la 

UdG. Facultat de Dret. 3 de febrer de 2005. Van assistir, al seminari, 25 

persones especialistes en la matèria.  

 

 

2 – Seminari “Immigració i mercat de treball a Catalunya i Espanya”. 

Ponències: “Immigració i mercat de treball a Catalunya” del Sr. Francesc 

Castellana, director del Servei d’Ocupació de Catalunya i “Immigración y 

mercado de trabajo en España” del Dr. Lorenzo Cachón, professor de 

sociologia de la Universitat Complutense de Madrid. Organitzat per la 

Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania i el Grup de Recerca sobre 

Migracions i Mercat de Treball de la UdG. Facultat de Dret. 9 de febrer de 

2005. Van assistir, a la sessió, 22 persones especialistes en la matèria.  
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3 – Seminari “Immigració, integració i ciutadania: els plans d’acollida 

i d’integració autonòmic i local”.  

Ponències: “La política autonòmica d’acollida i integració” de la Sra. Adela 

Ros, Secretària d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, “La política 

municipal d’acollida i integració” del Sr. Josep Viñas, regidor de 

l’ajuntament de Salt i “La política municipal d’acollida i integració” del Sr. 

Josep Palacios, comissionat per al Pla de la Nova Ciutadania de 

l’ajuntament de Mataró. Organitzat per la Càtedra d’Immigració, Drets i 

Ciutadania i el Grup de Recerca sobre Migracions i Mercat de Treball de la 

UdG. Facultat de Dret. 16 de febrer de 2005. Van assistir, a la sessió, 23 

persones especialistes en la matèria.  

 

4 – Jornada d’estudi “La nova regulació de la normativa 

d’estrangeria. Estudi del Reglament de la Llei 4/2000 (Reial Decret 

2394/2004 de 30 de desembre)”.  

Ponències: “Una perspectiva general de les darreres reformes normatives 

en matèria d’estrangeria” del Sr. Pascual Aguelo, president de la 

Subcomissió d’Estrangeria del Consejo General de la Abogacía Española; 

“Llums i ombres del nou Reglament d’Estrangeria des de la perspectiva 

del Síndic de Greuges”, Dra. Laura Bueso, adjunta al Síndic de Greuges; 

“Aspectes laborals del nou Reglament d’Estrangeria. Especial 

consideració de l’arrelament”, Dr. Manuel Ramón Alarcón, catedràtic de 

Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Sevilla; 

“L’anàlisi del Reglament d’Estrangeria des de la perspectiva de les ONGs”, 

Sr. Ignacio Cardona, advocat del Servei d’Atenció a l’Immigrant de Girona. 

Organitzada per la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania i el Grup de 

Recerca sobre Migracions i Mercat de Treball de la UdG. Facultat de Dret. 

15 de març de 2005. Nombre d’assistents: 70.  
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5 – Durant el segon semestre de l’any 2005 es prevista la realització de 

diferents sessions de debat i estudi sobre els següents temes:  

 

a) – El desenvolupament i aplicació del Reglament d’Estrangeria.  

b) – L’impacte de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la futura 

regulació legal dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 

integració social.  

c) – La nova política comunitària en matèria d’immigració i asil. Anàlisi de 

la Tractat pel qual s’acorda la creació de la Constitució Europea i de 

les propostes normatives presentades per la Comissió Europea.  

d) – La reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en matèria de 

competències sobre immigració.  

 

 

Tanmateix, i en funció de la dinàmica canviant de la problemàtica de la 

immigració, es podran afegir altres qüestions a debat i anàlisi, així com 

modificar les anteriorment esmentades.  

 

Per a la realització d’aquestes activitats, ens trobem en fase de 

establiment de col·laboració institucional amb el CIDOB  i amb el Patronat 

Català Pro-Europa.  

 


