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I – Presentació. 

 

La Memòria 2005 de la CIDC es presenta d’acord amb el què es disposa en 

el  “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 26 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, us remetem a la seva pàgina web 

(http://web.udg.es/cidc ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

II – Relació d’activitats organitzades.   

 

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.  

 

 

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. “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.  
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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 Díez 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.  

 

 

5 – Conferència: “La política quebequense de inmigración e integración y los 

acuerdos federales y provinciales en la materia”. Dra. Marie MacAndrew, 

professora titular del departament d’administració i fonaments de l’educació, i 

titular de la càtedra en relacions ètniques de la Universitat de Montréal. 

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. 23 de maig de 

2005.  
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III – Relació d’activitats amb participació o amb el suport de la Càtedra.  

 

1 - Dictamen encarregat pel Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de 

l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.  

Treball a càrrec del director de la CIDC i del professor Ignasi Camós: “Les 

competències municipals en matèria d’immigració i la incidència de la legislació 

d’estrangeria sobre els municipis”. Gener 2005. 

 

2 - Participació de la CIDC en la jornada “Nous reptes en matèria de prevenció de 

riscos laborals: immigració, gènere, treball per compte propi i construcció”. 

Organitzada per la Facultat de Dret de la UdG, la CIDC i el Departament de Treball i 

Indústria de la Generalitat. 8 de març de 2005. 

El professor Ferran Camas, membre de la Càtedra, va presentar la ponència “La 

inmigración como nuevo reto en materia de seguridad y salud en el trabajo”. 

 

3 – Participació de la CIDC en el “15 Encuentro Intercolegial de Abogados y 

Juristas de Derecho de Extranjería”, organitzat pel Real i Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Saragossa, 28 i 29 d’abril de 2005. 

Ponència del director de la Càtedra i del professor Ignasi Camós: “De Interior a Trabajo. 

La laboralización de la política de extranjería. (La inmigración y las políticas de 

empleo)”. 

 

 

4 – Participació de la CIDC en el cicle de conferències de l’Institut Químic de 

Sarrià (IQS), de Barcelona, sobre la immigració. 12 de maig de 2005. 

Ponència del director de la CIDC: “El marco legal de la política de inmigración en 

España: situación actual y perspectivas de futuro”. 
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5 - Dictamen encarregat pel Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 

Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. Treball a càrrec del director de la 

CIDC i del professors Ignasi Camós  i Ferran Camas: “La incidència de la normativa 

reguladora dels drets i deures dels immigrants en l’elaboració i organització de les 

polítiques actives i passives d’ocupació (atenció especial a la regulació continguda en el 

Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, sobre la inscripció dels ciutadans 

extracomunitaris com a demandants d’ocupació i com a usuaris dels serveis que presta 

el Servei d’Ocupació de Catalunya)”. Juny 2005. 

 

6 - Participació de la CIDC en el curs organitzat pel Consejo General del Poder 

Judicial, “Derechos laborales y de seguridad social de los inmigrantes”. Ponència a 

càrrec del director de la CIDC i dels professors Ferran Camas i Ignasi Camós: “El 

fenómeno de la inmigración y las políticas de empleo”, Fuerteventura, 13 a 15 de juny 

de 2005. 

 

7 - Participació de la CIDC en la jornada “La responsabilitat social de l’empresa”, 

organitzada per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament i la Facultat de Dret de la UdG. 12 de juliol de 2005. 

Ponència del director de la CIDC: “La responsabilitat social de l’empresa i els drets 

socials i laborals dels treballadors i les treballadores”. 

 

8 - Participació de la CIDC en la 15n. Escola d’Estiu de la Fundació Ser.gi. Girona, 

5 a 10 de setembre de 2005. 

Ponència del director de la CIDC: “Dona immigrada i mercat de treball”. 

 

9 – Participació de la CIDC en el seminari “Codesenvolupament: de la teoria a la 

bona pràctica”. Organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMED) i la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 19-21 de setembre de 2005. 
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10 - Estudi encarregat per l’entitat Arc Llatí. Treball a càrrec del director de la CIDC 

i del professors Ignasi Camós  i Ferran Camas: “Estudio relativo al impacto de los flujos 

migratorios y la política de inmigración entre el norte de África y el sur de Europa 

(España, Italia, Francia y Portugal)”. Octubre 2005. 

 

11- Participació de la CIDC en la tercera trobada de joves investigadors de l’Estat 

en matèria d’immigració i asil. Girona, 10 a 12 de novembre de 2005. 

La trobada va ser organitzada per les professores, col·laboradores de la Càtedra, 

Francina Esteve i Mariona Illamola. 

 

Conferència inaugural a càrrec del director de la Càtedra: “Marco legal de la 

inmigración en España. Situación actual y perspectivas de futuro”.  

 

12 - 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, desembre 2005. El 

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

 

13 – Participació de la CIDC en el “Título E-Learning de experto jurídico sobre 

migraciones internacionales y extranjería del Real e Ilustre Colegio de Abogados 

de Zaragoza”, curs 2005-2006. 

El director de la CIDC i el professor Ignasi Camós han estat autors d’un mòdul del 

programa dedicat a l’organització internacional del treball.  

 

14 – Participació de la CIDC en el títol de postgrau de la Universitat de València, 

“Especialització professional universitària en assessorament i prestació de serveis a 

l’immigrant”. Curs 2005-2006. 

El director de la CIDC i el professor Ignasi Camós han estat autors d’un mòdul del 

programa dedicat a la laboralització de les polítiques d’estrangeria.  
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15 – Participació de la CIDC en la xarxa d’estudis “Formació, sensibilització i 

intervenció al voltant de la migració a l’espai mediterrani (Medimigra)”, integrada 

per les universitats de Castelló, Alacant, València, Múrcia, Girona i Barcelona. La xarxa 

té previst d’organitzar un congrés universitari sobre immigració durant el 2006. 

 

16 – 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 s’ha manifestat en treballs duts a terme durant els 

anys 2004 i 2005.  

 

 

17 – 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.  

 

18 -  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. 2005. 

Participació en el grup “Economia i treball”. L’impacte de la participació és indubtable, 

ja que les propostes dels grups de treball s’adrecen als Govern de l’Estat i autonòmic, 

per tal de la possible modificació de la normativa en matèria d’immigració. 
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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 Lectora d’Universitat de Dret 

Internacional Públic.  

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

“Migraciones y mercado de trabajo”, període 2002-2004. 

 

- 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.  
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V – Presència de la Càtedra en els mitjans de comunicació i referències en 
les publicacions dels col·laboradors.  

 
 
1 – Participació en el programa “Parlament”, de Televisió de Catalunya, 

última setmana de maig de 2005. El programa va dedicar gran part del seu 
contingut a la política d’immigració a Catalunya, amb una àmplia informació 
de les activitats de la CIDC.  

 
2 - Camas Roda, Ferran: “Inmigración y seguridad y salud laboral”. Mendoza, N  

y Serrano, JM (coordinadores), Estudios sobre extranjería. Bomarzo, 
Albacete, 2005, pàgs.....   

 
3 - Camós Victora, I., Rojo Torrecilla, E.: “La laboralización de la inmigración 

en España. Estudio del Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre y de su 
impacto sobre la problemàtica laboral de la inmigración”, Revista de 
Derecho Migratorio y de Extranjería, núm. 8, 2005, pàgs: 83 a 106. 

 
4- Esteve Garcia, Francina, “Política europea de inmigración/ Aplicación del 

derecho comunitario en España/ El debate en España sobre el Tratado 
constitucional o Constitución Europea”. Docència a la Université d’Aix en 
Provence-Faculté de Droit, Aix en Provence, França, febrer-març de 2005. 

 
5- Esteve Garcia, Francina, participació, amb el tema “Trade in cultural Goods 

and Services: Assessing th ecompatibility between trade rules and UNESCO’s 
cultural diversity convention”, en el comitè “WTO after 10 years – Global 
Problems and Multilateral solutions”, WTO (World Trade Organisation), 
Ginebra, 20-22 d’abril de 2005. 

 
6- Illamola Dausà, Mariona, “Égalité et intégration, a “La politique européenne 

d’immigration et d’asile: bilan critique cinq ans après le Traité d’Amsterdam. 
The European immigration and asylum Policy: critical assessment five years 
afeter the Amsterdam Treaty”, Ed. Bruylant, Brussel·les, 2005, pàgs. 175-202 

 
7- Illamola Dausà, M., Esteve García, F., “Report on the development of 

migration law in Spain in 2003” , a “Immigration and Asylum law of the EU: 
current debates. Actualité du droit européen de l’immigration et de l’asile”, 
Ed. Bruylant, Brussel·les, 2005, p. 598-616. 

 
8- Illamola Dausà, M., “Anàlisis de la Directiva 2003/19 del Consejo de 25 de 

noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países 
residentes de larga duración”, 2005, http://web.udg.es/cidc  

 
9- Illamola Dausà, M., Conferència “The status of third-country nationals”, a 

Training of European Migration Law, Durres (Albania), 20 a 24 de juny de 
2005. 
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10 - Illamola Dausà, M., professora al curs d’estiu: “La politique et le droit de l’asile et 

de l’immigration de l’Union Européenne”, organitzat pel Réseau académique 
d’études juridiques sur l’immigration, Odysseus, Université Libre de Bruxelles, 
juliol 2005. 

 
 
11 - Rojo Torrecilla, E., Camós Victoria, I.: “Inmigración y empleo”. Mendoza, N y 

Serrano, JM (coordinadores), Estudios sobre extranjería. Bomarzo, Albacete, 2005, 
pàgs.... 

 
 
12 - Rojo Torrecilla, E., “Inmigración y empleo”. Derechos Ciudadanos, núm. 0, 2005, 

pàgs. 91-100. 
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VI – Pla d’actuacions de l’any 2006.  
 

 
 

Durant l’any 2006 és prevista la realització de diferents sessions de debat i estudi sobre 
els següents temes: 
 

a) – El Nou Estatut d’Autonomia de Catalunya i les competències autonòmiques en 
matèria d’immigració.  

 
b) – L’impacte i el seguiment del procés de normalització dels treballadors 

estrangers en situació irregular. 
 

c) – La doctrina del Tribunal Constitucional i el seu impacte sobre la regulació de 
la normativa vigent d’estrangeria.  

 
d) – El desenvolupament de la política comunitària en matèria d’immigració i asil.  

  
 
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 es mantenen relacions de col·laboració 
institucional amb el CIDOB i amb el Patronat Català Pro Europa. Tanmateix, s’ha 
signat un conveni amb la Diputació de Girona per al seu assessorament en matèria 
polítiques antidiscriminatòries en l’àmbit europeu.  
 


