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PRESENTACIÓ. 

La Memòria 2009 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 ). 

La Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania va passar a tenir un nou director l’any 

2008, ja que el Dr. Rojo Torrecilla, primer director de la Càtedra, va ser succeït pel Dr. 

Ferran Camas Roda, professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 

Universitat de Girona. 

El Dr. Ferran Camas ha agafat el relleu del Dr. Rojo Torrecilla, buscant incrementar la 

presència de la Càtedra en l’àmbit espanyol, català i molt especialment en l’àmbit 

gironí.  

Durant l’any 2009, a més, el que havia estat Secretari administratiu de la Càtedra, el Sr. 

Ramon Girona, va renunciar a la seva tasca, sent substituït per la Sra. Mariem 

M’hamed. La Càtedra d’Immigració vol aprofitar aquesta oportunitat per agrair al Sr. 

Ramon Girona el seu treball en els anys que va estar a la Càtedra, i alhora vol saludar i 

desitjar les millors de les sorts a la Sra. M’hamed en la seva funció de Secretària 

administrativa.  
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I –  RELACIÓ DE COL·LABORADORS.  

Dr. Eduardo Rojo. Catedràtic de Dret del Treball i al Seguretat Social de la UAB. 

Dra. Francina Esteve. Professora Titular d’Universitat de Dret Internacional Públic.  

Dra. Mariona Illamola. Professora Lectora d’Universitat de Dret Internacional Públic.  

Sra. Mònica Polo Mercader. Professora Associada en matèria de Recursos Humans del 

Departament de Gestió i organització empresarial de la Universitat de Girona. 

Sra. María Mercedes Martínez Aso. Professora associada de Dret del Treball. 

Sra. Judith Baseiria Martí.  Becària d’investigació de la Generalitat de Catalunya. 

Sra. Cristina López Roca, Becaria de recerca de la Universitat de Girona.  

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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II –   RESUM DE LES PRINCIPALS TASQUES DE LA CÀTEDRA.   

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. Aquest servei de compilació d’informació en matèria 

d’immigració es realitza a través d’un Butlletí setmanal anomenat Butlletí de Polítiques 

Normatives i Institucionals de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania. 

El Butlletí de Polítiques Normatives i Institucionals s’envia setmanalment a més de 

2000 adreces de correu de l’àmbit internacional, espanyol i català. En aquest sentit l’any 

2009 ha servit per consolidar al Butlletí com una eina d’informació imprescindible en 

matèria d’immigració per totes aquelles persones, entitats u organismes que s’hi 

dediquen a aquest àmbit. 

A més, el Butlletí es pot consultar a la plana web de la Càtedra d’Immigració en format 

bilingüe català-castellà. D’altra banda, a la plana web es pot consultar la secció de 

materials inèdits on s’incorporen tots aquells documents d’interès en l’àmbit de 

l’estrangeria que són de difícil accés pels estudiosos en matèria d’immigració. 

La plana web de la Càtedra s’està convertint així en una referència en el marc de les 

institucions amb competències en matèria d’immigració degut al nombrós índex de 

consultes que accedeixen a la web diària i setmanalment. 

També la Càtedra manté els seus Seminaris anuals, als quals hi assisteixen un grup 

important i constant de persones (entre 30 i 40) que representen el conjunt de la societat 

civil gironina: Institucions publiques i privades, ONG’s, Associacions d’immigrants, 

etc. 

En aquest sentit l’any 2009 va iniciar-se el Seminari 2009-2010 de la Càtedra 

d’Immigració, Drets i Ciutadania sobre L’actualització dels coneixements en matèria 

d’immigració després de les reformes normatives hagudes en matèria 

d’estrangeria.  El Seminari es fa amb el suport del Consell Social de la Universitat 
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de Girona. El Seminari es va iniciar amb la Ponència del professor Eduardo Rojo, “Les 

Reformes de la normativa d’estrangeria ”, el dimarts 17 de novembre de 2009 a la 

Facultat de Dret de la UdG. El Seminari va tenir la seva continuïtat amb un altre 

conferencia, ja l’any 2010, en concret el 18 de gener, a càrrec del diputat del congres Sr. 

Carles Campuzano, que va tractar sobre “La Llei 2/2009, de drets i llibertats dels 

estrangers a Espanya”. 

Per últim, s’ha de fer esment també a les reunions que periòdicament va realitzant el 

Director de la Càtedra amb agents implicats en matèria d’immigració de la Província de 

Girona per donar a conèixer la Càtedra d’Immigració. Cal mencionar en aquest sentit la 

reunió el dia 3 de juny del 2009 a la Delegació a Girona del Departament d’Acció social 

i ciutadania de la Generalitat, del director de la Càtedra, el professor Ferran Camas 

Roda, amb el delegat a Girona de la Secretaria per a la immigració, el Sr. Pere Cortada i 

els tècnics i agents d’immigració dels Consells Comarcals de la província de Girona. 
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III – CONVENIS AMB ALTRES INSTITUCIONS. 

1-  Conveni específic de col·laboració entre la Fundació per al desenvolupament dels 

pobles d’Andalusia i la Càtedra d’Immigració de la Universitat de Girona. 

Aquest Conveni és va formalitzar el 3 de juny de 2009, i suposa l’inici d’una 

col·laboració, per l’intercanvi d’informació entre la Càtedra d’Immigració i la Fundació 

per al desenvolupament dels pobles d’Andalusia. 

2. Durant l’any 2009 s’ha mantingut i finalitzat el Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Jaume Bofill per a la col·laboració en la realització i posada en marxa i 

manteniment de l’àmbit jurídic de l’Observatori Català de la Immigració.  

Es recomana accedir a la web de l’Observatori català de la immigració per consultar la 

tasca de la Càtedra desenvolupada en el marc d’aquest Conveni de col·laboració. 

http://www.migracat.cat/categoria/politiques_i_legislacio/per_saber-ne_mes/ 
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IV. PUBLICACIONS 

1. Camas Roda, F. i Martínez Aso, M.: “El cumplimiento de la Normativa de Seguridad 

y Salud por las empresas que desplazan a trabajadores en el marco de una prestación de 

servicios transnacional”. Revista de Derecho Social nº 45, 2009. 

2. Camas Roda, F: “un empuje a la protección completa del trabajador ante situaciones 

de acoso moral, mediante la imposición a la empresa del recargo de prestaciones”. 

Revista Aranzadi Social nº 8, 2009. 

3. Camas Roda, F: ”la empleabilidad de las mujeres inmigrantes”. Capítol del llibre La 

mejora de la empleabilidad d elas mujeres inmigrantes en Andalucía, (autors varis). 

Editat per Literalia, Jaén, 2009. 

4. Camas Roda, F: “El acceso al trabajo de los inmigrantes menores de edad”. Capítol 

del llibre coordinat per Camas Roda sobre La edad en relación al empleo, la Seguridad 

Social y  la inmigración. Editorial Bosch, Barcelona, 2009. 

5. Camas Roda, F: Coordinador del llibre col·lectiu La edad en relación al empleo, la 

Seguridad Social y  la inmigración. Editorial Bosch, Barcelona, 2009. 

6. Camas Roda, F. i Rojo Torrecilla, E.: “La situación sociolaboral de los inmigrantes 

extranjeros en Cataluña. Balance y nuevas perspectivas en el horizonte aplicativo del 

Estatuto de Autonomía”. Capítol del llibre d’autors varis, coordinat per O. Molina i C. 

Molina titulat Gestión de la Diversidad y Políticas Migratorias. Modelos de la 

integración sociolaboral en Espanya. Editat per Laborum, Jaén, 2009. 

7. Rojo Torrecilla, E.: "Libertad de circulación, de bienes, de capitales ¿y de personas?" 

Bartlett, E. y Bardají, Mª D. (coordinadores). 1957-2007. 50 años de derechos humanos 

y Europa. Bosch Editor, 2009, págs. 57 a 88. 

8. Rojo Torrecilla, E: "Inmigración y mercado de trabajo en el ámbito comunitario y 

español (el impacto de las políticas de inmigración sobre el empleo y la edad de la 

población trabajadora". Camas F. (coordinador), La edad en relación al 

empleo, la Seguridad Social y la inmigración. Ed. Bosch, Barcelona, 2009, 
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págs. 285 a 314.  

9. Rojo Torrecilla, E.: “La fragmentación del trabajo por cuenta ajena”. Agustí Juliá, 

Jordi y Pumar Beltrán, Núria (Coordinadores). El trabajo por cuenta ajena y sus 

fronteras. Albacete, Editorial Bomarzo, 2009, págs. 11 a 37.  

10. Rojo Torrecilla, E.: “El marco internacional y comunitario sobre la política de 

contratación incentivada de trabajadores con discapacidad (especial referencia al 

mercado ordinario/protegido)”. Esteban Legarreta, R., Pérez Amorós, F. (Directores). 

La Aplicación del Derecho del Trabajo en los Centros Especiales de Empleo. Valencia, 

Ed. Tirant lo Blanch, 2009, págs. 277 a 300.  

11. Rojo, E.: Camas, F., “La Reforma de los Estatutos de autonomía y su  impacto en la 

normativa estatal de inmigración”. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 

núm. 80, 2009. Págs.     97-118.   

12. Rojo Torrecilla, E: “Crónica legislativa de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social (Años 2008 y 2009)”. Revista Jurídica de Catalunya 2009 número 4, págs. 169 a 

185. 

13. Illamola Dausà, M.: recensió d’Esquemas de extranjería, Revista de Derecho 

Migratorio y Extranjería, julio 2009, Número: 21, Pàgines, inicial: 264    final: 264    

Any: 2009    Lloc de publicació: Valladolid (ESPANYA)    ISSN: 1695-3509.     

14. Illamola Dausà, M.: “La Libertad de residencia de los no españoles en Espanya”, 

Los derechos de los inmigrantes en España, Eliseo Aja(coord.), Tirant lo Blanch, pp. 

121- 158, 2009, Valencia (ESPANYA), ISBN: 978-84-9876-578-6,    Dipòsit legal: V-

2685-2009. 

15. Roca López, C.; Camas Roda, F; Castro Álvarez, Conxa: Guia sobre l’aplicació de 

la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte. “Material inèdit”. 2009. 
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Informe encarregat per la Diputació de Barcelona. 

16. Camas Roda, F; Rojo Torrecilla, E.; Martinez Aso, M. I Baseiria Martí, J.: membres 

de l’equip d’investigació per a la realització de l’informe científic i tècnic necessari per 

a l’elaboració de l’Observatori per a la Inmigración a Catalunya: MIGRACAT. 

Legislació i Politiques. Director: E. Rojo Torrecilla; Coordinador. F. Camas Roda. 

Aquest treball és fruit del Conveni signat entre la Càtedra d’Immigració, Drets i 

Ciutadania a l’any 2007 amb la Fundació Bofill, de Barcelona. El treball es pot 

consultar a la web: 

http://www.migracat.cat/categoria/politiques_i_legislacio/politiques_i_legislacio_basica 

17. Esteve Garcia, Francina: ”Las cláusulas generales antidiscriminatorias: ámbito de 

aplicación y efectos jurídicos”, Los Derechos de los Inmigrantes en España,  Eliseo Aja 

(coord.), Tirant lo Blanch, pp. 121- 158, 2009, Valencia (ESPANYA), ISBN: 978-84-

9876-578-6,    Dipòsit legal: V-2685-2009. 

18. Esteve Garcia, Francina: “El respeto a la vida privada y familiar y la protección de 

los datos de carácter personal”, del Capítol 7 sobre El respeto a las libertades 

fundamentales (I), Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, Tomo II, 

Jerónimo Maillo González-Orús y Belén Becerrill Atienza (coord..), pp.410-465, Ed. 

Aranzadi-Thomson Reuters, 2009, Navarra, ISBN: 978-84-9903-288-7. 

19. Esteve Garcia, Francina: “El alcance de las competencias externas de la Unión 

Europea en el Tratado de Lisboa” (cap.VIII),  Estudios sobre el Tratado de Lisboa, 

Francisco Javier Matia Portilla (dir), Ed. Comares, Granada, 2009, p. 123-161. 

20. E. Rojo Torrecilla; M. M'hammed; M. Martinez Aso; J. Baseiria; C. López; F. 

Camas Roda: Butlletí de Polítiques Normatives i Institucionals de la Càtedra 

d'Immigració, Drets i Ciutadania. Núms. 15 a 50 de 2009. Editat per la Càtedra 

d'Immigració, Drets i Ciutadania http://web.udg.edu/cidc/  Girona, 2009. 
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V – PONÈNCIES A CONGRESSOS I JORNADES DEL DIRECTOR DE LA 

CÀTEDRA I DELS SEUS MEMBRES COL·LABORADORS.  

1. Camas Roda, F.: Ponència sobre el desenvolupament de la Llei del Treballador 

Autònom i la seva incidència als treballadors immigrants per compte propi, presentada a 

la jornada organitzada per l’Ajuntament de Girona i la Xarxa Impulsem Autònoms. Es 

va realitzar a Girona el 10 de juny de 2009. 

2. E. Rojo i F. Camas Roda: Ponència sobre immigració i mercat de treball a Catalunya. 

Ponència realitzada en el Seminari organitzat per la Universitat de Jaén sobre l’ocupació 

de treballadors estrangers. La Ponència es va realitzar a Baeza el 23 de juny de 2009. 

3. Camas Roda, F.: Ponència sobre l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals en les Administracions públiques. Presentada a la Jornada del dia de la 

Seguretat i Salut en el treball; organitzada per la Direcció General de la Funció Pública 

de la Generalitat de Catalunya. La Ponència es va realitzar a Barcelona el 30 d’abril de 

2009. 

4. Camas Roda, F.: Ponència sobre l’ocupació de les dones immigrants. Presentada al 

Seminari sobre la millora de l’ocupació de les dones immigrants a Andalusia. La 

Ponència es va realitzar a Jaén el 24 de març de 2009.  

5. Camas Roda; Ponència sobre el sentit del treball decent en el context europeu. 

Especial referència al col·lectiu d’immigrants. La Ponència es va celebrar en el marc de 

la Jornada sobre el treball decent organitzat per l’entitat REGES i la OIT, el 15 de 

desembre de 2009. 

6. Eduardo Rojo: "Reformes normatives en matèria d’immigració en el context 

econòmic actual". Ponència presentada en la Jornada "Immigració: gestió actual i 

perspectives de futur", organitzada pel Consell de Treball, Econòmic i Social de 
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Catalunya (CTESC). Barcelona, 26 de març de 2009.  

7. Eduardo Rojo: “El estatuto jurídico del personal contratado para la gestión de 

políticas activas de empleo”. Ponència presentada al Foro de Ciudades por el Empleo. 

Madrid, 22 d’abril de 2009.  

8. Eduardo Rojo: “Polítiques passives d’ocupació i adaptació al nou escenari de crisi 

econòmica”. Impartida a la “Jornada de Debat: Reptes del dret social davant crisi 

econòmica”, organitzada pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya i la 

Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Barcelona, 4 de 

juny de 2009. 

9. Eduardo Rojo: “La perspectiva mundial del empleo y los restos del mercado de 

trabajo europeo”. Pronunciada a Palma de Mallorca, el 18 de juny de 1999, en el XIX 

Foro Autonómico de Empleo, dedicat a “Como responden las políticas de empleo en los 

países desarrollados, una mirada europea”, organitzat per AC Consultores.  

10. Eduardo Rojo: “Ley de extranjería a debate: sociedad civil, organizaciones política y 

enmiendas”. Pronunciada en Barcelona, el 16 d’octubre de 2009,  a la taula rodona 

organitzada per la Asociación América España, Solidaridad y Cooperación (AESCO) y 

la Federación de Asociaciones de Colombianos en España (FEDASCOE). 

11. Eduardo Rojo: “La política de inmigración. Análisis de las propuestas de reforma en 

los ámbitos comunitarios, estatal y autonómico”. Pronunciada a Salt (Girona), el 22 d’ 

octubre de 2009, a la jornada “La diversitat i la cohesió social”, organitzada per la 

Federació de Municipis de Catalunya. 

12. Eduardo Rojo: “Intermediación laboral y políticas de empleo”. Ponència presentada, 

el 29 d’octubre de 2009, a la Universitat de Córdoba, en el marc de la jornada sobre 

“negociación colectiva y relaciones laborales”, organitzades pel Consejo Andaluz de 

Relaciones Laborales.  
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13. Eduardo Rojo: “Inmigración en España: marco legal y ámbito laboral”. Pronunciada 

a Bellaterra, l’11 de juny de 2009, en el marc del cicle de conferències “Nueva 

inmigración y Derecho: Perspectivas comparadas”, organitzat per la Robbins 

Collection, University of California, Berkeley, Scchool of Law i la Facultat de Dret i el 

Departament de Dret Públic i de Ciències Històrico-jurídiques de la UAB.  

14. Eduardo Rojo: “L’Ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables”. Pronunciada a 

Barcelona, l’11 de juny de 2009, en l’acte d’entrega dels “Premis Incorpora: Obra 

Social “La Caixa” amb la Integració Laboral”, organitzat per l’Obra Social de la 

Fundació “La Caixa”. 

15. Eduardo Rojo: “Inmigración y cambios en el Mercado de Trabajo en España: Marco 

normativo y realidad social”. Pronunciada a Valencia, el 14 de setembre de 2009, en el 

marc de la jornada organitzada per la Conselleria d’Immigració i Ciutadania de la 

Generalitat de Valencia i l’Institut Valencià d’Administracions Públiques.  

16. Eduardo Rojo: “El dret al treball i la dignitat dels treballadors”. Pronunciada a 

Barcelona, el 18 de novembre de 2009, en el cicle de conferencies “Per un ordre 

mundial més just (II). Una mirada cristiana sobre l’economia en temps de crisi”.
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VI. DOCÈNCIA DE MÀSTERS I DOCTORATS RELATIVA A L’ÀMBIT DE LA 

IMMIGRACIÓ. 

1. Camas Roda, F.: Professor del Programa Oficial de Postgrau Interuniversitari en 

“Cooperació al Desenvolupament per POP-ICAD 1ª Edició (Cursos 2007/2008 i 

2008/2009). Especialitat: Moviments migratoris i codesenvolupament. Organitzat per la 

Universitat de València, la Fundació CeiMigra, Província d’Aragó, Companyia de 

Jesús, Generalitat Valenciana. Mòdul II. La integració i la intervenció amb immigrants 

(28 de gener de 2009). 

2. Camas Roda, F.: Curs d’estrangeria 2009 del Consell d’Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya, el dia 28 d’octubre de 2009 sobre: “Normativa Internacional. 

La protecció Internacional. Doctrina del TEDH. En el marc del curs d’estrangeria 2009. 

3. Camas Roda, F.: Docència en el Màster de Drets dels Negocis de la Facultat de Dret 

de la UdG. Títol del curs: “Relacions Laborals. Atenció especial al dret d’estrangeria i 

immigració. Realització al primer semestre de l’any 2009.  

4. Camas Roda, F. Docència en el marc de Diploma de Postgrau en Gestió i 

Administració Local. La docència impartida va ser sobre polítiques d’immigració. Es va 

impartir a la Universitat de Girona el 24 d’octubre de 2009. 

5. Camas Roda, F.: Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Impartició d’una sessió de Polítiques d’immigració per a l’obtenció del diploma de 

Postgrau en Gestió i Administració local. Sessió de 21 d’abril de 2009. Dirigit a càrrecs 

polítics electes de la Província de Barcelona i a tècnics d’Administracions territorials. 

6. Camas Roda, F.: Docent en el programa del Diploma de Postgrau en Gestió i 

Administració local celebrat a la Diputació de Tarragona, i sota el auspici de la 

Universitat de dita Ciutat, la UAB i la Associació catalana de Municipis i Províncies. 

Impartició d’una sessió de Polítiques d’immigració al juny de 2009. 



 
22 

6. Polo, M.: Directora i Professora  del Postgrau en Coneixement i Aplicació de Plans 

de Igualtat a les Empreses. Fundació UdG. 

7. Polo, M.: Coordinadora i Professora del Postgrau Gestió dels RR.HH a les Empreses 

Familiar i Pimes. Fundáció Udg. 
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VII. PARTICIPACIÓ AMB PROJECTES DE RECERCA AUTONÒMICS, 

ESTATALS O INTERNACIONALS. 

1. Camas Roda, F.: Investigador responsable del Projecte “ARAFI-1 2009-2010”. 

L’atribució de competències en matèria d’immigració a l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya: l’impacte sobre l’ocupació i les condicions de treball dels treballadors 

estrangers a Catalunya. Generalitat de Catalunya (Secretaria per a la Immigració) i la 

Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. 

2. Camas Roda, F.: membre de la Xarxa Internacional d’investigació en 

Transnacionalisme i codesenvolupament, des de gener de 2009. La direcció de la Xarxa 

correspon al Centre de Cooperació per al desenvolupament rural de la Universitat de 

Lleida. 

3. Camas Roda, F.: Coordinador del Projecte MIGRACAT, portat a terme amb la 

Fundació Bofill de Barcelona. Durant l’any 2009 s’ha portat a terme les fitxes de 

Normatives d’immigració per a l’Observatori MIGRACAT i ha finalitzat el Conveni 

amb la Fundació Bofill.  

4. Mariona Illamola: membre del Projecte de recerca Teoria politica de las fronteras 

politicas en torno al movimiento de personas en el context del Euromediterráneo. 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2008 - 2011; sent l’investigador principal del 

Projecte el Sr. Ricard Zapata Barrero. 

5. Mariona Illamola: membre del Projecte de recerca La integración de la Inmigración; 

EMCT - Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2008 – 2011; sent l’investigador principal 

del Projecte el Sr. Eliseo Aja Fernández. 

6. Cristina López Roca: membre del Projecte ARAFI-1: L’atribució de competències en 

matèria d’immigració a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: l’impacte sobre 

l’ocupació i les condicions de treball dels treballadors estrangers a Catalunya. 

Generalitat de Catalunya (Secretaria per a la Immigració) i la Agencia de Gestió d’Ajuts 
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Universitaris  de Recerca. Sent l’investigador principal del Projecte el Sr. Fernando 

Camas Roda. 

7. Mercedes Martinez Aso i Judit Baseiria Martí: membres del Projecte “La atribución 

de competencias en materia de inmigración al 'Estatuto de autonomía de Cataluña: el 

impacto sobre el empleo y las condiciones de trabajo de los trabajadores extranjeros en 

Cataluña”. Sent l’investigador principal el Dr. Ferran Camas Roda. Generalitat de 

Catalunya (Secretaria per a la Immigració) i la Agencia de Gestió d’Ajuts Universitàris i 

de Recerca, des del 2009 fins el juny de 2010.         

8. Judit Baseiria Martí: membre del Projecte “La relevancia de la edad en las relaciones 

laborales y de Seguridad Social” encarregat pel Ministeri d’Educació i Ciència. Sent 

l’investigador principal el Dr. Camas Roda. Durada de l’1 d’octubre de 2006 fins el 30 

de setembre de 2009.  

9. Francina Esteve: membre del Projecte “Teoria politica de las fronteras: Politicas en 

torno al movimiento de personas en el contexto del Euromediterráneo. Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. Sent l’investigador principal del Projecte el Sr. Ricard Zapata 

Barrero. 2008-2011. 

10. Francina Esteve: membre del Projecte “La integración de la Inmigración”; EMCT - 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sent l’investigador principal del Projecte el Sr. 

Eliseo Aja Fernández. 2008-2011. 
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VIII. ASSISTÈNCIA A JORNADES I CONGRESSOS. 

1. Assistència del professor. F. Camas Roda al Seminari restringit sobre la convergència 

i/o divergència dels sistemes nacionals de dret social. El Seminari va ser organitzat per 

l’entitat REGES (París-Bruseles-Luxemburg). El Seminari va tenir lloc el 6 de febrer de 

2009. 

2. Assistència del professor F. Camas Roda al Congrés Nacional de Dret del Treball i de 

la Seguretat Social sobre el futur dels mercats laborals. El Congrés va ser organitzat per 

la Associació espanyola de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Celebrat a Logroño 

els dies 28 i 29 de maig de 2009, en el Palau de Congressos i Auditori de la Rioja. 

3. Assistència del professor F. Camas Roda al Col·loqui de l’entitat europea REGES per 

a la preparació d’una sessió de treball a l’Organització Internacional del Treball (OIT) 

el dia 15 de desembre de 2009 sobre el treball decent. El Col·loqui es va portar a terme 

el mes de setembre de 2009. 

4. Assistència de la professora Mariona Illamola al Congrés  II Jornadas Mediterráneo 

Migrante. Políticas migratorias y ciudadanía. Tres Décadas de Flujos Migratorios 

(MEDIMIGRA). Murcia, 2009. 

5. Assistència de la professora Mariona Illamola al Congrés Jornada Igualtat 

d'Oportunitats en el Treball a la Unió Europea. La igualtat d’oportunitats i els 

convenis col•lectius de l'Administració local gironina. Girona, 2009. 

6. Assistència de la professora Mariona Illamola al Comitè 8ena Convocatòria Beques 

Carlemany per l’any 2009-2010, amb el patrocini de la Diputació de Girona, 

Convocatòria Beques Carlemany en relacions internacionals i integració europea, 2009. 

7. Assistència de la professora Mariona Illamola al Comitè Científic del Congrés 

UNIVEST'09, depenent de l’Entitat VUDG - Universitat de Girona, II Congrés 
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Internacional “Claus per a la implicació dels estudiants a la Universitat”, 2009. 

8. Assistència de la professora Mariona Illamola al Congrès du réseau Odysseus: 

'“Dimension externe de la politique d'immigration et d'asile de l'Union Européenne”, 

dies 3 i 4 d’abril del 2009.  

9. Assistència de la professora F. Esteve Garcia al Congrés Jornada Igualtat 

d'Oportunitats en el Treball a la Unió Europea “La igualtat d'oportunitats i els convenis 

col·lectius de l'Administració local gironina”. Girona (ESPANYA), 2009. 

10. Assistència de la professora F. Esteve Garcia al Congrés du réseau Odysseus : 

“Dimension externe de la politique d'immigration et d'asile de l'Union Européenne”, del 

3 d’abril de 2009 fins el  4 d’abril de 2009. 

11. Assistència de la professora F. Esteve Garcia al Congrés UNIVEST'09, Entitat de 

què depèn VUDG - Universitat de Girona, II Congrés Internacional “Claus per a la 

implicació dels estudiants a la Universitat”,  2009. 

12. Assistència de la professora Mònica Polo a la Jornada “Agora per a Directivas” al 

Palau de Pedralbes, Barcelona, el dia 11 de febrer de 2009. 

13. Assistència de la professora Mònica Polo al Congrès Nacional de Recursos Humans, 

organitzat a l’Hotel Hesperia Tower de Barcelona, el dia 31 de març de 2009. 

14. Assistència de la professora Mònica Polo al Congrès VII Internacional Workshop on 

HRM: New Scenarios in Human Resource Management de la Universitat de Murcia. 

Murcia, els dies 21 i 22 de maig de 2009. 

15. Assistència de la professora Mònica Polo a la Jornada La igualtat efectiva per a 

l’aprofitament del talent a les empreses, organitzada a l’Auditori Torre Agbar. 
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Barcelona, el dia 29 d’ octubre de  2009. 

16. Assistència de C. López Roca al Congrés Nacional de Dret del Treball i de la 

Seguretat Social: Libertades económicas vs Derechos Sociales: restricciones 

jurisprudenciales a los derechos colectivos de los trabajadores en la Unión Europea, 

celebrada a Logroño els dies 28 i 29 de maig de 2009. 

17. Assistència de C. López Roca al “XX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social” relatiu a “El futuro de los mercados laborales”, organitzat per la 

Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, i celebrat en 

Logroño els dies 28 y 29 de maig de 2009, en el Palacio de Congresos y Auditorio de la 

Rioja. 

18. Assistència de C. López Roca al Séminaire International de Droit Comparé du 

Travail, des Relations Professionnelles et de la Sécurité Sociale, “Droit Social et 

Travailleurs Pauvres/Social Law and Working Poor”, celebrat a l'Université 

Montesquieu Bordeaux IV, dels dies 29 de juny a 10 de juliol de 2009. 

19. Assistència de Judit Baseiria al Seminari Internacional de Dret comparat del Treball, 

de Relacions laborals i de Seguretat Social, sobre el tema “Derecho social y trabajadores 

pobres” organitzat per la Universitat Montesquieu Bordeaux IV, i celebrat del 29 de 

juny al 10 de juliol de 2009 a Burdeos. 
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IX – PRESÈNCIA DE LA CÀTEDRA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I 

REFERÈNCIES EN LES PUBLICACIONS DELS COL·LABORADORS.  

1. Camas Roda, F. Entrevista per a la Revista Engega, de la Universitat de Girona, l’any 

2009, sobre la influencia de la crisis econòmica en el col·lectiu d’immigrants. 

2. Camas Roda, F. Entrevista a la cadena SER el 22 de juliol del 2009 sobre la realitat 

de la immigració en la Província de Girona. 
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X. PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE RECERCA UNIVERSITARIS. 

1. Camas Roda, F.: Director del grup de recerca de la Universitat de Girona sobre el 

Dret Social europeu i Drets dels treballadors extracomunitaris, 2009. 

2. Francina Esteve Garcia: investigadora principal del grup de recerca Equip de recerca 

sobre Justícia, Afers interns, Drets i Immigració de la UE. Agència de Gestió d’Ajuts 

Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. 2009 – 2013. 
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XI. ALTRES ACTIVITATS. 

1. La Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania col·labora i dona suport al Projecte 

Rossinyol impulsat per la Universitat de Girona des de l’any 2008.  

2. Camas Roda, F.: L’any 2009 va ser designat membre del Comitè Científic del Fòrum 

per a la regulació de l’Europa Social (xarxa REGES) amb seu a París. 

3. Camas Roda, F.: L’any 2009 ha seguit sent membre del Consell Consultiu del 

Programa Migracions de la Fundació CIDOB de Barcelona. En tot cas durant l’any 

2009 va ser designat com a expert acadèmic en el marc d’aquest Consell en relació a la 

col·laboració institucional que es fomenta des de la Fundació CIDOB sobre migracions 

nacionals i internacionals.  

4. Camas Roda, F.: A continuat sent Tresorer de la Junta Directiva de l’Associació 

AOLEG: Associació per a l’orientació laboral i empresarial per a les Comarques 

Gironines. El Pr. Camas Roda actua també com a membre en representació de la 

Universitat de Girona. 

5. Polo, C.: Lectura i defensa de la Tesina "La igualtat de tracte i d’oportunitats: la 

prohibició de discriminació entre dones i homes en les relacions laborals". 19 d’octubre 

de 2009. Facultat de Dret de la UdG. 

6. Roca López, C: Estància al Centre Université Montesquieu a Bordeaux, París 

(França). Estància de dues setmanes entre el juny i el juliol de 2009. Seminari 

Internacional de “Derecho Comparado de Trabajo y Relaciones Profesionales y de la 

Seguridad Social”. 

7. Martinez Aso, M.: Participant com a ponent des del 2005 en les edicions anuals del 

“Curso General de Extranjería” promogut per l’il·lustra Col·legi d’Advocats de 

Barcelona. 
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8. Martinez Aso, M.: Participant com a ponent des del 2004 en les activitats d’instrucció 

de l’Escola Judicial sobre sinistralitat laboral. 
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XII. PLA D’ACTUACIONS DE L’ANY 2010 DE LA CÀTEDRA D’IMMIGRACIÓ, 

DRETS I CIUTADANIA DE LA UDG.   

Per a l’any 2010 es preveu la continuació del Seminari de la Càtedra del curs 2009-2010 

sobre les reformes normatives en matèria d’immigració.  

En aquest sentit a l’any 2010 s’engegarà el Seminari del curs 2010-2011 sobre la realitat 

de la Immigració a la Província de Girona. Per a la realització d’aquest Seminari s’ha 

demanat un ajut al Consell Social. 

El director de la Càtedra intentarà també realitzar algun tipus de jornada especifica amb 

el suport d’altres entitats. 

També es donarà continuïtat al Butlletí de Polítiques Normatives i Institucionals, amb la 

previsió de que aquesta publicació digital es pugui realitzar també en francès i angles. 

A més, es considera necessari una millora de la plana web de la Càtedra, ja que aquesta 

web no ha tingut cap modificació des del naixement de la Càtedra (exceptuant la 

inclusió del Butlletí), la qual cosa fa necessària adaptar la seva imatge, més quant rep 

nombroses consultes i entrades.  

El director i els membres col·laboradors de la Càtedra publicaran els resultats dels 

projectes de recerca que han portat a terme durant l’any 2009, particularment el 

subvencionat per a la Secretaria d’Immigració i l’AGAUR sobre l’atribució de 

competències en matèria d’immigració a la Generalitat de Catalunya. 

Junt amb la publicació de llibres i revistes, el director d ela Càtedra redoblarà els seus 

esforços per arrelar aquesta Institució en la societat gironina, donant-la a conèixer en 

reunions varies, però també amb la seva tasca d’especialista i ponent en matèria 

d’estrangeria i immigració. 


