
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I CIUTADANIA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

 

ANY 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

I – Presentació. 

 

La Memòria 2006 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.edu/cidc ). 
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II – Relació d’activitats organitzades.   

 

1 – “La Política europea de control de la inmigración irregular  y de las 

fronteras”. 

Conferència pronunciada pel Dr. Alejandro del Valle, catedràtic de Dret 

Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Cadis. Facultat 

de Dret, 2 de febrer de 2006. Van assistir a la conferència 25 persones, especialistes 

en la matèria.  

 

2 – Xarxa de distribució d’informació relacionada amb la temàtica de la 

immigració.  

La Càtedra manté, des de la seva creació, i incrementant-se any rere any,  un servei 

de selecció, anàlisi i enviament diari d’informació relacionada amb la immigració a 

través de les seves llistes de distribució.  
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III – Convenis amb altres institucions.  

 

La CIDC va subscriure, el 16 de febrer de 2006, un conveni de col·laboració amb la 

Diputació de Girona per a l’assessorament de les accions transnacionals del projecte 

“Igualtat en la diversitat”, que du a terme l’Agrupació de Desenvolupament “Girona 

Oberta”. El Conveni té vigència durant els anys 2005, 2006 i 2007.  

 

Durant els anys 2005 i 2006, les professores Francina Esteve i Mariona Illamola, 

membres de la CIDC, han participat activament en aquest assessorament, mitjançant 

diferents informes sobre la reglamentació relativa a les migracions i a les 

discriminacions, i les polítiques públiques relatives a les migracions i a les 

discriminacions a Espanya, França i Itàlia.  
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IV – Relació d’activitats amb participació o amb el suport de la Càtedra.  

 

1 - Participació de la CIDC en el congrès 'The Long-Term Residence Directive, 

Negotiations, problem Issues and Implementation' 

Organitzat pel Centre for Migration Law de la Radboud University, Nijmegen (Països 

Baixos), 10 de febrer de 2006. La professora Mariona Illamola, membre de la CIDC, va 

presentar la ponència “The implementation of the Long-Term Residence Directive in 

Spain”. 

 

2 – Participació de la CIDC en la II Jornada anual de l’Associació d’antics 

alumnes de la Universitat de Lleida.  

Organitzada per l’Associació d’antics alumnes de la Universitat de Lleida. Facultat de 

Dret de la Universitat de Lleida, 17 de febrer de 2006. El director de la Càtedra va 

intervenir a la taula rodona “La immigració i el seu impacte a la societat actual”.  

 

3 - Participació de la CIDC en la trobada d’investigació i formació universitària en 

matèria d’immigració estrangera a Catalunya. 

Organitzada per l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 30 de març de 2006. 

Assistència professor Ferran Camas, membre de la Càtedra.  

 

 

4 – Participació de la CIDC en la Jornada “La política euromediterrània i la 

política de veïnatge: un nou programa de cooperació econòmica, social i cultural 

per als pròxims cinc anys”. 

Organitzat per la Universitat de Girona i el Centre de Documentació Europea. Facultat 

de Dret de la Universitat de Girona. 31 de març de 2006. Presentació dels ponents i 

moderació de les sessions a càrrec del director de la Càtedra i de les professores 

Francina Esteve i Mariona Illamola, membres del CIDC.  
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5 – Participació de la CIDC en el “Seminario Europeo sobre integración laboral de 

la población inmigrada”. 

Organitzat per la Comissió Europea. Palau de Congressos de Madrid, 3 i 4 d’abril de 

2006. Assistència del director de la Càtedra.  

 

6 – Participació de la CIDC en el congrès « Futures migrations et marchés du 

travail: quelles politiques possibles en Belgique et en Europe? ».  

Organitzat per ATTAC. 25 d’abril de 2006. La professora Mariona Illamola, membre de 

la CIDC, va presentar la ponència « Futures migrations et marchés du travail: quelles 

politiques possibles en Belgique et en Europe? Le modèle espagnol » 

 

7 – Participació de la CIDC en les “Jornadas de estudio sobre aspectos laborales y 

de Seguridad Social de los trabajadores extranjeros”. 

Organitzades pel C.E.U. de Talavera de la Reina, 27 i 28 d’abril de 2006. El professor 

Ferran Camas, membre de la Càtedra, va presentar la ponència “Inmigración y salud 

laboral”. 

 

8 - Participació de la CIDC en les “Jornadas de estudio sobre aspectos laborales y 

de Seguridad Social de los trabajadores extranjeros”. 

Organitzades pel C.E.U. de Talavera de la Reina, 27 i 28 d’abril de 2006. El professor 

Ignasi Camós, membre de la Càtedra, va presentar la ponència, “Inmigración y 

empleo”. 

 

9 – Participació de la CIDC en el seminari “Estatut i Unió Europea”. 

Organitzat per l’Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 2 de maig de 2006. Assistència de les professores Francina Esteve i Mariona 

Illamola, membres de la Càtedra.  
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10 – Participació de la CIDC en la jornada “Fronteras exteriores de la UE e 

inmigración en España: relaciones internacionales y derecho”. 

Organitzada per l’Escuela Diplomática de España i la “Associación Española de 

Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales”. Escuela 

Diplomática, Madrid. 25 de maig de 2006. Assistència de les professores Mariona 

Illamola i Francina Esteve, membres de la CIDC.  

 

11- Participació de la CIDC en el curs d’estiu 'La politique et le droit de l'asile et 

de l'immigration de l'Union Européenne ». 

Organitzat per la xarxa Odysseus a la Universitat Lliure de Brussel·les. Juliol, 2006.  La 

professora Mariona Illamola, membre de la CIDC, va impartir docència en aquest curs.  

 

 

12 – Participació de la CIDC en la jornada “La societat gironina com a reflex de la 

societat catalana”.  

Organitzada per la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC). Girona, 10 d’octubre de 

2006. La professora Mariona Illamola, membre de la CIDC, va impartir la conferència 

“Drets i deures del nouvingut a Catalunya”.  

 

 

13 – Participació de la CIDC en les jornades “El empleo y la inclusión social”. 

Organitzades per Caritas Española. San Lorenzo del Escorial, 15 a 17 d’octubre de 

2006. Ponència del director de la CIDC, “Las políticas de empleo y de inclusión social, 

con especial atención a los colectivos desfavorecidos”. 

 

 

14 – Participació de la CIDC en el Seminari Europeu “Polítiques i models 

d’acollida”. 

Organitzat pel CIDOB i la Secretaria per a la Immigració del Departament de Benestar i 

Família de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 19 d’octubre de 2006. Intervenció 

del director de la Càtedra com a moderador de la sessió de cloenda, i intervenció del 

professor Ignasi Camós a la taula rodona “Cap a un model d’acollida europeu”. 
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15 – Participació de la CIDC en el seminari “Les fronteres d’Europa: zones sense 

dret”. 

Organitzat pels Advocats Europeus Demòcrates. Col·legi d’Advocats. Barcelona, 20 i 

21 d’octubre. Assistència de les professores Francina Esteve i Mariona Illamola, 

membres de la Càtedra.  

 

16 – Participació de la CIDC en el seminari “Los derechos sociales en los nuevos 

estatutos de autonomía”. 

Organitzada per la Universitat de Jaen. 23 i 24 d’octubre de 2006. Ponència del director 

de la CIDC, “Los derechos sociales y laborales en el nuevo Estatuto de Autonomía de 

Catalunya”.  

 

17 – Participació de la CIDC en  el “Primer simposi sobre la immigració a 

Catalunya”. 

Organitzat per la Fundació Jaume Bofill. 27 d’octubre, 3 i 10 de novembre de 2006. 

Assistència del director de la CIDC i de les professores Francina Esteve i Mariona 

Illamola, membres de la Càtedra.  

 

18 – Participació de la CIDC en el seminari “Políticas de empleo y colectivos en 

riesgo de exclusión”. 

Organitzades per Cruz Roja Española. Almeria, 21 a 23 de novembre de 2006. Ponència 

del director de la Càtedra, “Las políticas de empleo dirigidas a los colectivos en riesgo 

de exclusión”. 

 

19 – Participació de la CIDC en la jornada sobre “Los límites de Europa”. 

Organitzada per la Universitat Autònoma de Madrid. 29 de novembre de 2006. 

Assistència de la professora Francina Esteve, membre de la Càtedra.  
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20 – Participació de la CIDC en la xarxa d’estudis “Formació, sensibilització i 

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

primeres jornades de treball. 

Organitzades per la Xarxa. Castelló de la Plana, 30 de novembre i 1 de desembre de 

2006. Comunicació de la professora Mariona Illamola, membre de la CIDC, “Medidas o 

condiciones de integración: España versus Holanda. ¿Un ejemplo a seguir?”. 

 

21 – Participació de la CIDC en el cicle de conferències sobre problemes del món 

jurídic.  

Organitzat per la Universitat de La Laguna. 30 de novembre i 1 de desembre de 2006. 

El director de la Càtedra va presentar la ponència “Los derechos sociales y laborales en 

los nuevos estatutos de autonomía: ¿una nueva lectura de la Constitución española?” 

 

 

22 – Participació de la CIDC en el IV Seminari Immigració i Europa. “Immigració 

i Govern Local: experiències i reptes”. 

Organitzat pel CIDOB i Diputació de Barcelona. Barcelona, 14 i 15 de desembre de 

2006. El professor Ignasi Camós, membre de la Càtedra, va presentar la ponència “El 

paper dels governs locals en les polítiques d’immigració a Europa”. 

 

23 – Participació de la CIDC en la jornada d’estudi sobre immigració.  

Organitzada pel Centre d’Estudis de Temes Contemporanis. Barcelona, 12 de desembre 

de 2006. Ponència del director de la Càtedra, “La distribució de competències en 

matèria d’immigració i el nou àmbit d’actuació de les administracions autonòmiques i 

locals”.  

 

 

24 - 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 2006. El pròleg de l’estudi va anar a càrrec del director de la CIDC. 
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25 – 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 2006-2007. 

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.  

 

26 – 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 2006-2007. 

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.  

El professor Ferran Camas, membre de la CIDC, ha estat autor d’un altre mòdul del 

programa dedicat a la inserció i integració social dels immigrants: polítiques i 

instruments. 

 

27 – 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, 2005 i 2006. 

 

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

El professor 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.  

 

29 - Participació de la CIDC en el grup de treball creat en el si de la Secretaria per 

a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, per a l’elaboració d’un document 

de bases de la Llei d’Acollida.  

El director de la CIDC forma d’aquest grup, que va celebrar sis sessions durants l’any 

2006. 
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V – 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. Mariona Illamola. Professora Lectora d’Universitat de Dret 

Internacional Públic.  

- Sra. Susana Rodera. Va ser becària d’investigació del Grup de Recerca 

“Migraciones y mercado de trabajo”, durant el 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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VI – 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. 4 
de maig de 2006.  
El programa va dedicar part del seu contingut a les activitats de la CIDC i a 

la política d’immigració a Catalunya. 

       

2 – Participació en el programa sobre immigració de Ràdio Euskadi, el 12 
de    juny  de 2006. 

 

 
 
Publicacions.  

 

- Esteve, Francina: “Girona a la Unió Europea”, Catalunya: 20 anys a la Unió 

Europea, (dirigit per F. Morata – IUEE),  Patronat Català Pro Europa, 2006. 

 

- Esteve, Francina: “Las disposiciones transitorias sobre la libre circulación de 

trabajadores previstas en el Tratado de Adhesión de 2003: alcance de las 

restricciones que pueden impoder los Estados miembros” , Actas del II y III 

Encuentro de Jóvenes investigadores en derecho de inmigración y asilo,  

Documenta Universitaria, Colección Diversitas, 2006, p. 41-60. 

 

 

- Esteve, Francina Esteve i Illamola, Mariona: “Estudio del marco jurídico 

europeo de la inmigración y su vinculación con el mercado de trabajo”, a 

Inmigración y mercado de trabajo en la era de la globalización (coord. 

Eduardo Rojo Torrecilla), Editorial: LEX NOVA.Pàgines, inicial: 53    final: 162    

Any: 2006,  Lloc de publicació: Valladolid (ESPANYA)    ISBN: 84-85012-96-

8    Dipòsit legal: VA.717-2006. 

 

- Illamola, Mariona: “La Unión Europea y la política de integración de los 

inmigrantes”, Las fronteras de la ciudadania en España y en la Unión 

Europea. Actas del II y III Encuentro (Marco Aparicio Wilhelmi; Mariona 

Illamola Dausà, David Moya Malapeira; Susana Rodera Ranz coord.).Editorial: 

Documenta universitaria, Pàgines, inicial: 61    final: 72    Any: 2006, Lloc de 

publicació: Girona (ESPANYA)    ISBN: 84-935231-9-4    Dipòsit legal: B-

52817-2006UE. 

 

- Illamola, Mariona; Marco Aparicio Wilhelmi;; David Moya Malapeira; Susana 

Rodera Ranz (coords.), Las fronteras de la ciudadania en España y en la 

Unión Europea. Actas del II y III Encuentro de jóvenes investigadores en 
derecho de inmigración y asilo, Editorial: Documenta universitaria, Any: 2006    

Lloc de publicació: Girona (ESPANYA)    ISBN: 84-935231-9-4    Dipòsit 

legal: B-52817-2006UE  
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- Rodera, Susana, “Una hipotética reforma de la Ley de Extranjería, acorde 

con el derecho internacional”, Actas del II y III Encuentro de jóvenes 

investigadores en derecho de inmigración y asilo, p. 101 a 113. 

 

- Rodera, Susana, “Estatuto jurídico del migrante en situación irregular. La 

evolución del derecho internacional en una progresiva protección de los 

derechos de toda persona”, Actas del II y III Encuentro de jóvenes 

investigadores en derecho de inmigración y asilo, p. 115 a 128. 

 

- Rojo, Eduardo, “Algunas reflexiones sobre la situación actual de la 

inmigración y las perspectivas de futuro (con atención especial a la vertiente 

laboral)”, Actas del II y III Encuentro de jóvenes investigadores en 

derecho de inmigración y asilo, p. 13 a 26.  

 

- Rojo, Eduardo, “La immigració a la Unió Europea”, Infoeuropa, núm. 12, 

setembre-desembre de 2006.  

 

- Rojo, Eduardo.; Camas, Fernando; Camós, Ignacio: «El fenómeno de la 

inmigración y las políticas de empleo», en AA.VV. Derechos laborales y de 

Seguridad Social de los inmigrantes; Estudios de Derecho Judicial, núm. 

76, Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2006, pp. 215-285. 

 

- Rojo, Eduardo; Camós, Ignacio.; Camas, Fernando; “La Política europea 

d’ocupació. Estudi de l’Estratègia Europea d’Ocupació i de les Directrius 

integrades per al creixement i l’ocupació. Propostes per incorporar a 

Catalunya”,  Estrategia Catalana per a l’Ocupació, 2006-2008. Pla 

General d’Ocupació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament 

de Treball i Indústria, 2006, pp. 218-278. 

 

- Rojo, Eduardo; Camós, Ignacio; Camas, Fernando: Cuadros sinópticos de 

las medidas de fomento del empleo para el año 2006. Primera part de 

l’Informe sobre Los programas de fomento del empleo de las personas con 

especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo. Selección y 
comentario de la normativa laboral relativa a dichos colectivos, lliurada el 

28 de abril de 2006 a l’Ajuntament de Girona com a  responsable 

institucional del Projecte Equal Girona en el marc del Conveni Ad Equal 

Girona amb la Universitat de Girona (Codi de la UE: ES-2004 0461). Editat 

en la Intranet d’Ad Equal Girona, maig de 2006.  
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Pla d’actuacions de l’any 2007 de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de 
la UdG.   
 

 
 

Durant l’any 2007 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) – La doctrina del Tribunal Constitucional i el seu impacte sobre la regulació de 

la normativa vigent d’estrangeria.  

 

c) – 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.  

 

Durant l’any 2007 es continuaran les activitats que s’estan duent a terme en el marc del 

conveni amb la Diputació de Girona per al seu assessorament en matèria polítiques 

antidiscriminatòries en l’àmbit europeu; i es presentaran els resultats al finalitzar l’any. 

 

La Càtedra continuarà amb el seu servei de selecció, anàlisi i enviament diari 

d’informació relacionada amb la immigració a través de les seves llistes de distribució.  

 

 

 

 


