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PRESENTACIÓ. 

La Memòria 2010 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 qual ha estat actualitzada l’any 2010 mitjançant la 

incorporació de nous apartats i continguts d’interès. 
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I. RELACIÓ DE COL·LABORADORS 

Dr. Eduardo Rojo. Catedràtic de Dret del Treball i de la 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 i de la 

Seguretat Social de la Universitat de Girona.  

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

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

Sra. Mariem M’hamed Hassan, Secretària de la Càtedra d’Immigració, Drets i 

Ciutadania (CIDC). 

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 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 digital 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 

3000 adreces de correu, principalment de l’àmbit espanyol i català. En aquest sentit els 

anys 2009 i 2010 han servit per consolidar el 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. És necessari fer esment que la important 

difusió del Butlletí ha suposat que des de l’àmbit europeu algunes persones i 

institucions ens hagin fet arribar el seu interès en rebre el Butlletí en anglès, tasca que 

per poder-se realitzar necessita d’un pressupost específic a càrrec dels Patrons de la 

Càtedra. 

D’altra banda, el Butlletí es pot consultar a la plana web de la Càtedra d’Immigració en 

format bilingüe català-castellà. En aquest sentit l’any 2010 la plana web de la CIDC ha 

estat objecte de considerables modificacions amb la incorporació de nous apartats:  

En primer lloc, és destacable l’apartat relatiu a “Immigració, Drets i Ciutadania en la 

perspectiva de…”, reservat a la publicació d’escrits en matèria d’immigració de 

professionals d’àmbits diversos (públic, privat...). Aquesta nova secció de la pàgina web 

de la CIDC es va iniciar amb un escrit del Síndic de Greuges de Catalunya en el que 

s’expressaven les actuacions que realitza en relació a la salvaguarda dels drets de la 

població immigrant. A la web també passen a incloure’s noves seccions com la relativa 

a “Publicacions Originals” de tots aquells treballs originals que tractin de forma 

principal sobre la qüestió de la immigració en qualsevol de les seves múltiples facetes. 

Així com, la secció de “Materials Inèdits. Resolucions judicials de Girona” on es 

publicaran documents no publicats anteriorment o sentències judicials de l’àmbit gironí 
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que tractin sobre estrangeria, i siguin de difícil accés pels estudiosos en la matèria 

d’immigració. 

Altres nous continguts que s’inclogueren a la web de la CIDC l’any 2010 foren el 

“Flash informatiu” on periòdicament es publiquen i/o publiciten els diversos actes, 

seminaris, jornades i cursos que por portar a terme la Càtedra; així com l’obertura d’una 

compte de Facebook anomenada “La CIDC al Facebook” (http://es-

es.facebook.com/people/Catedra-Immigracio/100001651124323); i finalment, el “Blog 

del Director” titulat Immigració, Drets i Ciutadania 

(http://www.girodata.com/cidc/default.htm). 

Per tant, la plana web de la Càtedra s’ha convertit 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 públiques i privades, ONG’s, Associacions d’immigrants, 

etc. 

En aquest sentit l’any 2010 va finalitzar el Seminari sobre Les reformes laborals en 

matèria d’estrangeria, que s’havia iniciat l’any 2009, i coincidint amb l’inici del nou 

curs 2010/2011, al mes de setembre, va començar el Seminari de la Càtedra 

d’Immigració, Drets i Ciutadania sobre Les realitats de la immigració a Girona. 

Aquest Seminari es fa amb el suport del Consell Social de la Universitat de Girona. La 

primera sessió del Seminari que portava per tema “l’ocupació i la immigració” es va 

iniciar el dia 25 d’octubre amb les Ponències de la Sra. Glòria Plana, Directora del 

Servei d'Ocupació de Catalunya a Girona, i del Sr. Jordi Pérez, responsable de 

l’organisme de la Generalitat en matèria d’autoritzacions de treball.  

El dia 13 de desembre es va realitzar la IIª Sessió del Seminari de la CIDC que versava 

sobre la qüestió de la “Justícia i la immigració”. A l’acte varen assistir el Sr. Jordi 
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Palomer, jutge del Jutjat núm. 1 del Contenciós-Administratiu de Girona, i la Sra. Maria 

Rieradevall, advocada de Girona especialitzada en matèria d’estrangeria, i Presidenta de 

la Subcomissió d'Estrangeria de la Comissió de Drets Humans de l’il·lustra Col·legi 

d'Advocats de Girona.  

D’altra banda, els membres col·laboradors de la Càtedra, i de forma particular el seu 

Director, han realitzat nombrosos actes, ponències i publicacions que es relacionen en 

aquesta memòria. 

Aquestes són les principals activitats realitzades durant l’any 2010 amb la cobertura del 

pressupost ordinari de la Càtedra d’Immigració. Per a que la Càtedra pugui ampliar les 

seves activitats i seguir el camí per a convertir-se en una institució de referència a 

Catalunya en matèria d’immigració esdevé imprescindible continuar amb la tasca del 

Butlletí i el Seminari. En tot cas es considera fonamental que la Càtedra realitzi cursos 

especialitzats en matèria d’immigració i es doni a conèixer a l`àmbit europeu, per a la 

qual cosa es necessita un increment puntual del seu pressupost. 

 





 13 

III. CONVENIS AMB ALTRES INSTITUCIONS 

Durant l’any 2010 la Càtedra d’Immigració ha començat els contactes amb els Jutjats de 

Girona per disposar de totes les sentències judicials que en l’àmbit gironí es resolguin 

en matèria d’immigració per tal de publicar-les a la pàgina web de la CIDC. 

Aquestes converses van finalitzar amb l’acord verbal entre el Director de la CIDC i el 

degà dels Jutjats de Girona, el Sr. Hugo Novales, per iniciar aquesta col·laboració 

d’enviament de sentències judicials. 

A l’actualitat s’està en tràmits de realitzar per escrit l’acord verbal establert amb el Sr. 

Hugo Novales. 

 





 15 

IV. PUBLICACIONS 

- CAMAS RODA, F.; LÓPEZ ROCA, C.: (Capítol de llibre) “La influencia en el 

ámbito jurídico español de la prohibición de discriminación por motivos de 

nacionalidad, raza u origen étnico regulada en el ordenamiento europeo e 

internacional”. En AA.VV. (Coord: M. A. Ballester Pastor): La transposición del 

principio antidiscriminatorio comunitario al ordenamiento jurídico laboral español. 

Ed. Tirant Lo Blanch. 1ª Edició/283 pàgs./ISBN:13 9788498767889. 

- CAMAS RODA, F.: “El futuro del diálogo social en la Estrategia post-Lisboa, a partir 

del balance y la experiencia de los veinticinco años de diálogo social en la Unión 

Europea”. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Derecho social 

internacional y Comunitario. Número extraordinari de la Presidència Espanyola del 

Consell de la Unió Europea (gener-juny 2010), pp. 69-85. 

- ROJO TORRECILLA, E.; CAMAS RODA, F.: “Las reformas en materia de 

extranjería en el ámbito laboral: consolidación del modelo con reformulación de 

políticas”. (Entregat per a publicació a:) Temas Laborales. Revista Andaluza de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Núm. 104 de 2010; pp. 13-40. 

- CAMAS RODA, F.: Els expedients de regulació d’ocupació en l’àmbit local: 

requisits, supòsits d’aplicació i procediment de tramitació. Document editat per la 

Federació de Municipis de Catalunya. Febrer de 2010: 

http://formacio.fmc.cat/09/index.asp?opc=10&anyo=2009 (última consulta: 15 de març 

de 2010). 

- ROJO TORRECILLA, E.: “Servicios públicos de empleo, políticas activas de empleo 

e intermediación laboral”. Camps L.M, Ramírez J.M. y Sala Franco T. Cris: Reforma y 

futuro del Derecho del Trabajo. Estudis oferts en memòria del professor Ignacio Albiol 

Montesinos. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2010, pp. 1075 a 1088.  
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- ROJO TORRECILLA, E.: “El nuevo marco normativo de la inmigración y las 

Comunidades Autónomas”. Ruesga S. y Resa C (editores). Anuario de relaciones 

laborales 2010 UGT.  Comissió Executiva Confederal d’UGT. Madrid, 2010, pp. 332 a 

334.  

- ROJO TORRECILLA, E.: “La política catalana d’inserció i la seva adequació al marc 

comunitari europeu”. Berbel S. (Dir.). Present i futur de les empreses d’inserció. 

Polítiques i experiències de la inserció laboral a Catalunya. Generalitat de Catalunya, 

Departament de Treball. 2010, pp. 8 a 19.  

- ROJO TORRECILLA, E.: “Crónica legislativa de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social”. Revista Jurídica de Catalunya 3/2010, pp. 209 a 228.  

- ROJO TORRECILLA, E.:  “L’acollida de la població immigrada. Immigració i treball 

a la nova llei autonòmica”. Activitat Parlamentaria (Revista del Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya), número 22/2010, 

pp. 17 a 21. 

- ILLAMOLA, M.: “Estudio comparativo de dos estatutos jurídicos: residencia de larga 

duración-CE y tarjeta azul UE”, ¿Hacia Una Europa de las personas en el espacio de 

libertad, seguridad y justicia?, Montserrat Pi Llorens y Esther Zapater Duque (Coords.), 

Ed. Marcial Pons, Madrid, 2010, ISBN 978-84-9768-782-9, Dipòsit legal M-28908-

2010, pp. 105-126 

- ESTEVE GARCIA, F.: “Las asociaciones de movilidad y la inmigración circular: 

¿nuevos instrumentos de cooperación y nuevos derechos de movilidad en el enfoque 

global de la UE en materia de migraciones?, en el llibre col·lectiu: ¿Hacia una Europa 

de las personas en el espacio de libertad, seguridad y justicia?. Coord. Montserrat PI i 

Esther Zapater, Ed. Marcial Pons, Barcelona, 2010, pp. 67-104. 

- ESTEVE GARCIA, F.: Article en revista indexada: “La Directiva 2006/123 relativa a 

los servicios en el mercado interior: instrumento de liberalización, de desregulación o de 

armonización?”. Entregat el setembre de 2010 a la Revista Catalana de Dret Públic. 
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- LÓPEZ ROCA, C.: “Libertades económicas versus derechos sociales: restricciones 

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

AA.VV: Los mercados laborales y las políticas sociales en Europa, Volum II, Ministeri 

de Treball i Immigració, Madrid, 2010. 

- BASEIRIA MARTÍ, J.: “La política de la Unión Europea sobre la edad de jubilación”, 

en AA.VV: Los mercados laborales y las políticas sociales en Europa, XX Congrés 

Nacional de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Vol. 1, Ministeri de Treball i 

Immigració, Madrid, 2010.  

- ROJO TORRECILLA, E.; GIRONA DURÁN, R. (substituït a l’any 2009 per Mariem 

M’hamed Hassan); MARTINEZ ASO, M.; BASEIRIA MARTÍ, J.; LÓPEZ ROCA, C.; 

CAMAS RODA, F. (Director de la Publicació): “Normativa, Polítiques i altres 

informacions d’interès en matèria d’immigració”. Butlletí de Polítiques Normatives i 

Institucionals de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania. Vol. 1-60, del 2008 al 

2010. Pot consultar-se en la pàgina web: http://www.udg.edu/cidc/ (última consulta: 15 

de març de 2010). 
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V. PONÈNCIES A CONGRESSOS I JORNADES DEL DIRECTOR DE LA 

CÀTEDRA I DELS MEMBRES COL·LABORADORS DE LA CIDC 

- (Ponència) CAMAS RODA, F.: Els expedients de regulació d’ocupació en l’àmbit 

local: requisits, supòsits d’aplicació i procediment de tramitació. Presentada el 15 de 

febrer de 2010 en el marc del Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de 

Catalunya. 

- (Ponència) CAMAS RODA, F.: L’empadronament dels immigrants. Jornada de la 

Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. 16 de març de 2010. 

- (Ponència) CAMAS RODA, F.: Curs d’especialització en Dret d’estrangeria. 14-15 

d’octubre, 5 i 12 de novembre de 2010. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona. Durada 

del curs: 26 hores. Tema: “Condicions de treball dels estrangers i protecció de la 

Seguretat Social. Mesures sancionadores sobre treball d’estrangers”. 

- (Ponència) CAMAS RODA, F.: Participant en la taula rodona celebrada el 22 

d’octubre sobre “El teletrabajo, la discapacidad y la inmigración en el marco de la 

protección de la seguridad y salud laboral”. IIIer. Congreso Nacional de 

Prevencionistas. Barcelona, 2010. 

- (Ponència) CAMAS RODA, F.: Impartició de la Conferència: La reforma laboral de 

2010: antecedentes, situación actual y perspectivas de futuro. 5 de novembre de 2010. 

Sala d’actes de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat 

Jaume I. 

- (Ponència) CAMAS RODA, F.: Impartició de la Conferència. Les reformes laborals 

en l’espai tranfronterer. Girona, 25 de novembre de 2010. Organitza: l’Espai 

Tranfronterer, Universitat de Girona - Universitat de Perpignan.  

- (Ponència) CAMAS RODA, F.: Conferència a Càritas Diocesana de Girona, sobre 

“Legislació d’estrangeria: les qüestions bàsiques derivades de la regulacions 

d’autoritzacions de treball”. Girona, 9 de juliol de 2010. 
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- (Ponència) CAMAS RODA, F.: Participant en el Col·loqui (grup de treball restringit) 

de REGES: Forum pour la Régulation de l’Europe Sociale. Paris, 19 de febrer de 2010. 

Títol del col·loqui: Le travail décent. 

- (Ponència) CAMAS RODA, F.: Participant en el 6º Encuentro sobre remesas: 

Inmigración y remesas frente a la recuperación, organitzat  per l’Organització 

Internacional per a les Migracions i l’Associació REMESAS.ORG. En concret, el Pr. F. 

Camas Roda forma part de la Taula Rodona sobre Las instituciones y las remesas. 

Celebrada a Madrid, el 7 de maig de 2010. 

- (Ponència) ROJO TORRECILLA, E.: “La libertad religiosa y ciudadanía musulmana. 

Las relaciones laborales”. Ponència presentada el 9 d’abril de 2010 en el Seminari sobre 

Llibertat religiosa i ciutadania musulmana. Anàlisi dels nous reptes socials, polítics i 

jurídics a Espanya i Catalunya, organitzat per la UAB, 6 a 9 d’abril de 2010. 

- (Ponència) ROJO TORRECILLA, E.: “El nuevo marco de relaciones laborales en el 

renovado Estado de las autonomias (la Comunidad Autónoma de Cataluña como punto 

de referencia)”. Ponència general del XXI Congrés Nacional de Dret del Treball i de la 

Seguretat Social, organitzat per la AEDTSS i la UAB, Barcelona, 20 i 21 de maig de 

2010. 

- (Ponència) ROJO TORRECILLA, E.: “1985-2010: la progresiva laboralización de la 

política de extranjería y su adecuación a las necesidades del mercado de trabajo”. 

Ponència presentada en el curs d’estiu de la UIMP 25 años de leyes de extranjería 

(1985-2010). Aprender para el futuro (dirigit pel professor Javier de Lucas). Santander, 

16 a 20 d’agost de 2010.  

-(Ponència) MARTÍNEZ ASO, M.: Participació com a ponent en el III Congrés de 

Prevencionistes, organitzat per l’Associació d’Especialistes en Prevenció i Salut laboral, 

del 20 al 22 d’octubre de 2010. 1ª TAULA RODONA: La situación de la Prevención 

después de 15 años de vigencia de la Ley. 
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- (Docència en cursos) ESTEVE GARCIA, F.: Novembre-desembre de 2010 

s’imparteixen cursos d’actualització sobre l’ELSJ i el Tractat de Lisboa al Col•legi 

d’Advocats de Girona. 

- (Docència en cursos) ESTEVE GARCIA, F.: Curs INAP 2010 a la subdelegació de 

Govern sobre la Unió Europea i l’ELSJ (maig de 2010). 

- (Ponència) ILLAMOLA, M.: Impartició d’una conferència en la desena edició del  

curs European Law and Policy on Immigration and Asylum que es va celebrar a 

Brussel·les el 2010, organitzat per la xarxa Odysseus.  

-  (Ponència) ILLAMOLA, M.: Impartició de la ponència ”Le cadre: les principles de 

base communs”, en el Congrés Which integration policies for migrants?. Interaction 

between the EU and its Member States, organitzat pel Centre Migrations, Asile et 

Multiculturalisme (ULB), Réseau Académique ODYSSEUS (ULB) i Centre for 

Migration Law (Radboud Universiteit, Nijmegen), Brussel·les, 28-29 d’octubre de 

2010. 

- (Ponència) ILLAMOLA, M.: “Codi de Fronteres Schengen”, ponència per invitació en 

el Cicle de Conferència – Col·loqui que organitza l’Il·lustra Col·legi d’Advocats de 

Barcelona. Barcelona, 28 de gener de 2010. 

- (Ponència) ILLAMOLA, M.: “Mesures per lluitar contra les discriminacions i per 

promoure la igualtat entre homes i dones”, ponència per invitació en el  Cicle de 

Conferències en perspectiva de gènere, 3ª edició. Organitzat per l'Institut Català de les 

Dones i la Universitat de Girona. Girona, 21 d’octubre de 2010.  

- LÓPEZ ROCA, C.: Presentació de la comunicació: “Els acomiadaments per causes 

econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció a l’Administració Pública: la 

possible utilització dels expedients de regulació d’ocupació a les entitats públiques” a 

les XXI Jornades Catalanes de Dret Social, celebrades a Barcelona els dies 11 i 12 de 

març de 2010.  
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- LÓPEZ ROCA, C.: Presentació de la comunicació: “Aspectos laborales de la Ley 

25/2009 y su incidencia en las competencias de las comunidades autónomas” al XXI 

Congrés Nacional de Dret del Treball i de la Seguretat Social, celebrat a Barcelona els 

dies 20 i 21 de maig de 2010. 

- LÓPEZ ROCA, C.: Presentació de la comunicació “Hacia una mejor conciliación de 

la vida familiar y laboral: la paternidad como causa suspensiva del contrato de 

trabajo”  a les jornades sobre conciliació de la vida familiar i laboral, corresponsabilitats 

entre els dos sexes, celebrades a Vigo els dies 16 i 17 de juny de 2010. 

- BASEIRIA MARTÍ, J.: Comunicació Las competencias del servicio de empleo de 

Cataluña en relación a los trabajadores inmigrantes, presentada al XXI Congrès de 

Dret del Treball i de la Seguretat Social organitzat per l’Associació espanyola de Dret 

del Treball i de la Seguretat Social sobre “Els nous marcs de relacions laborals en el 

renovat estat de les autonomies”, celebrat a Barcelona els dies 20 i 21 de març de 2010. 

- POLO MERCADER, M.: Presentació de la Comunicació a les Xornadas sobre 

Conciliación da vida familiar e laboral e corresponsabilidade entre os sexos. Títol de la 

Comunicació: ”Conciliación y jornada de trabajo: Adaptación de la duración y 

distribución de la jornada de trabajo tras la Ley de Igualdad”. Pontevedra, 16 i 17 de 

juny de 2010. 

- (Ponència) POLO MERCADER, M.: Ponent a la Jornada Empresarial: “Dones 

Emprenedores i Món Laboral”. Títol de la Ponència: “Plans d’Igualtat i discriminació 

en l’accés a l’ocupació”. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Girona, 8 d’octubre de 

2010. 

-  (Ponència) POLO MERCADER, M.: Ponent en la Jornada “UGT Comarques 

Gironines: 4 visions/4 realitats”. Auditori Fundació UdG. Girona, 17 de març de 2010. 
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VI. DOCÈNCIA DE MÀSTERS I DOCTORATS RELATIVA A L’ÀMBIT DE LA 

IMMIGRACIÓ 

- CAMAS RODA, F.; ROJO TORRECILLA, E.: Direcció de la tesis doctoral de la Sra. 

M. Martínez Aso, sobre La protección de la seguridad y salud de los Trabajadores 

inmigrantes. 

- CAMAS RODA, F.: Direcció de la tesis doctoral de la Sra. B. Niño Peña, sobre El 

régimen jurídico-laboral de los inmigrantes colombianos en España. 

- MARTÍNEZ ASO, M.: Intervenció en el Màster de postgrau de “Gestión de los 

RR.HH en las Pymes y la Empresas Familiar” . 

- ILLAMOLA, M.:  Professora del mòdul “La inmigración legal en la Unión Europea” 

en el Màster Universitari en Migraciones Internacionales Contemporáneas, organitzat 

per l’Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia 

de Comillas, Edicions 2008/09, 2009/10, 2010/11. 

- ESTEVE GARCIA, F.: Al novembre de 2010, la Dra. Francina Esteve imparteix una 

part del Màster que organitza la Secretaria per la UE a l’EAPC (Barcelona) sobre la 

lliure circulació de persones i la política d’immigració a la UE. 

- LÓPEZ ROCA, C.: Col·laboració docent de 30 hores anuals (3 crèdits) a l’assignatura 

Dret Laboral (curs 2009-2010) del Pla d’Estudis de Ciències Empresarials de la Facultat 

de Ciències Econòmiques i Empresarials. 

- BASEIRIA MARTÍ, J.: Docència de 3 crèdits a l’assignatura optativa Dret del Treball 

de la Llicenciatura d’Econòmiques impartida a la Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials de la Universitat de Girona, curs 2009-2010. 

- POLO MERCADER, M.: Professora Associada de la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona. 
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-  POLO MERCADER, M.: Professora Associada al Màster en Treball, Relacions 

Laborals i Recursos Humans de la UdG. 

- POLO MERCADER, M.: Directora i professora del mòdul 2 del Postgrau Gestió 

Sanitària; curs 2010/2011. 

- POLO MERCADER, M.: Coordinadora i professora del Postgrau Gestió dels 

Recursos Humans a l’empresa familiar; curs 2010/2011. 

- POLO MERCADER, M.: Coordinadora i professora del Postgrau Tècnic d’Inserció 

Laboral; curs 2010/2011. 

- POLO MERCADER, M.: Vocal de la Comissió assessora del Pla d’Igualtat 

d’Oportunitats entre dones i homes a la Universitat de Girona. 

- POLO MERCADER, M.: Tutora de pràctiques Curriculars d’alumnes de quart, de la 

Llicenciatura d’Economia i de Direcció i Administració d’Empreses en el curs 

2009/2010. 

- POLO MERCADER, M.: Membre del Tribunal d’Avaluació de pràctiques a l’empresa 

durant el curs 2009/2010. 

- POLO MERCADER, M.: Assessorament i elaboració del Pla d’Igualtat de la Fundació 

UdG. Any 2010/2011. 
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VII. PARTICIPACIÓ AMB PROJECTES DE RECERCA AUTONÒMICS, 

ESTATALS O INTERNACIONALS 

- CAMAS RODA, F.: Investigador principal amb dedicació completa al Projecte de 

l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya 

2008 ARAF1-001 sobre: 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. Número d’investigadores: 6. Duració: 

de 01/01/2009 a 24/05/2010. 

- CAMAS RODA, F.; CASTRO ÁLVAREZ, C.; LÓPEZ ROCA, C.: Realització d’un 

Informe per a la Diputació de Barcelona durant l’any 2010 titulat: Guia per a 

l’aplicació de la normativa catalana de centres de culte (Llei 16/2009, de 22 de juliol, 

de Centres de culte, i Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament d’aquesta llei). 

Aquest informe ha estat tramés a tots els Ajuntaments i Entitats de caràcter local de la 

província de Barcelona. 

- ILLAMOLA, M.:  Participació com a experta en el projecte Conformity cheking of 

measures of Member States to transpose directive 2003/109/EC (long term residents 

directive) Update of study by Odysseus network (october 2007), Specific contract nº 

JLS/2010/EVAL/FW/005/A1 Abac 30-CE-0339002/00-70, Implementing Framework 

service Contract Nº JLS/2009/A1/001, European Commission Directorate General 

Justice, Freeedom and  Securiy i Matrix Insight LTD, del qual formen part diferents 

membres de la xarxa Odysseus. 
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VIII. ASSISTÈNCIA A JORNADES I CONGRESSOS 

- CAMAS RODA, F.: Assistent a la V Jornada de Recerca i Immigració. Organitzada 

pel Departament d’Acció Social i Ciutadania i la Direcció General de Recerca del 

Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 8 de 

juliol de 2010. 

- CAMAS RODA, F.: Assistent al IIIer. “Congreso Nacional de Prevencionistas”. 

Barcelona. 20-22 d’octubre de 2010. 

- CAMAS RODA, F.:  Assistència a la Conferència Europea “Assemblea General: 

Institut Internacional de l’Ombudsman”. Barcelona. 3-5 d’octubre de 2010. 

- CAMAS RODA, F.: Assistent  a les Jornades Catalanes de Dret Social. Organitza la 

ACI amb l’Il·lustra Col·legi d’Advocats de Barcelona / Ilustre Colegio de Abogados de 

Barcelona sobre Crisi Econòmica i Dret del Treball / Crisis Económica y Derecho del 

Trabajo, Barcelona, 11 i 12 de març de 2010. 

- CAMAS RODA, F.: Assistent a les Jornades: “Nuevas capacidades y nuevos empleos 

para una Europa más competitiva”. 8 i 9 d’abril de 2010. Barcelona. Organitza la 

Presidència Espanyola de la Unió Europea. 

- CAMAS RODA, F.: Assistència a las Xornadas sobre Conciliación da Vida familiar e 

Laboral e corresponsabilidade entre os sexos. Organitzades per la Universitat de Vigo i 

la Xunta de Galícia. Pontevedra, 16-17 juny 2010. 

- CAMAS RODA, F.: Assistent al Workshop in Bruxelles. Social Dialogue as a means 

of combating abuses in the field of Sub-contracting. Unfair competeion and 

Precuarious Work. Organitzat per la Universitat d’Ambers, a Bèlgica. 29 de novembre 

de 2010. 
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- CAMAS RODA, F.: Assistent a la Conference Employment in Europe 2010. 

Organitzat per DG EMPL-DI “Employment Analysis”. Brussel·les, 30 Novembre de 

2010. 

- LÓPEZ ROCA, C.: Assistència a les XXI Jornades Catalanes de Dret Social relatives 

a “Crisis econòmica i Dret del Treball”, celebrades al Col·legi d’Advocats de Barcelona 

els dies 11 i 12 de març de 2010. 

- LÓPEZ ROCA, C.: Assistència al Congrés “Évaluer l’application de la directive 

relative au détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services 

transfrontalière” celebrat al Parlament Europeu. Estrasburg, els dies 25 i 26 de març de 

2010. 

- LÓPEZ ROCA, C.: Assistència al XXI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social relatiu a “Los nuevos marcos de relaciones laborales en el 

renovado estado de las autonomías”, celebrat a Barcelona els dies 20 i 21 de maig de 

2010, al Col·legi d’Advocats de Barcelona. 

- POLO MERCADER, M.: XVIII Jornades d’Investigació Interdisciplinar “Feminismo 

y Desequilibrios en el mundo actual: Demografía, Trabajo y ciudadanía”. Universitat 

Autònoma de Madrid: Institut Universitari d’Estudis de la Dona. Madrid,  26, 27 i 28 

d’abril de 2010. 

- POLO MERCADER, M.: Congrés Nacional de RR.HH, Manager Forum. Hotel 

Hesperia Tower. Barcelona, 19 de maig de 2010. 

- POLO MERCADER, M.: Congrés Internacional de dones directives i professionals 

“She Leader 2.0. World Trade Center”. Barcelona, 10 i 11 de juny de 2010. 

- POLO MERCADER, M.: Jornada: “Familia i treball a la universitat: Conciliació o 

corresponsabilitat?”. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 1 de desembre de 

2010. 
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- M’HAMED HASSAN, M.: Assistència al Seminari 2009-2010 de la Càtedra 

d’Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona, sobre “l’actualització dels 

coneixements en matèria d’immigració després de les reformes normatives hagudes en 

matèria d’estrangeria”. Realitzat a la Facultat de Dret de la UdG. 

- M’HAMED HASSAN, M.: Assistència a la Conferència realitzada a la seu de Càritas 

diocesana de Girona, sobre la “legislació d’estrangeria: les qüestions bàsiques derivades 

de la regulacions d’autoritzacions de treball”. Girona, 9 de juliol de 2010. 
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IX. PRESÈNCIA DE LA CÀTEDRA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I 

REFERÈNCIES EN LES PUBLICACIONS DELS COL·LABORADORS 

- CAMAS RODA, F.: Entrevista al Diari de Girona com a Director de la CIDC. 15 

d’octubre de 2010. 

- ROJO TORRECILLA, E.; CAMAS RODA, F.: Són entrevistats al Diari de Girona el 

28 de febrer de 2010, com a fundador i actual Director de la Càtedra d'Immigració, 

respectivament. L’entrevista versa sobre el conflicte suscitat a Salt entre una part de la 

població immigrada i certs sectors de la població autòctona. Es pot consultar a la web: 

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2010/02/28/pot-passar-altres-llocs-no-gestionen-

problemes-rapidesa-serenor/390688.html 

- CAMAS RODA, F: Entrevista a la Cadena Ser (Radio Barcelona) el 12 de gener de 

2010, sobre “l’empadronament dels estrangers: especial atenció a la política impulsada 

per l’Ajuntament de Vic al mes de gener del 2010”.  

- CAMAS RODA, F: Entrevistat a la Cadena SER, el dia 1 de març de 2010, en el 

programa Hora L, dirigit i presentat per F. Vincent, per parlar de “L’actualitat de la 

immigració a Catalunya: els fets de Salt”. El Dr. Camas fa tertúlia amb el Sr. Antoni 

Puigverd al programa de la Cadena Ser. 

- CAMAS RODA, F.: Entrevista a la Cadena Ser el 2 de març (Connexió per Girona), 

al programa l'Hora L, de Màxim Castillo, per parlar de “Les qüestions de racisme o 

xenofòbia que poden haver emergit a Salt”. 

- CAMAS RODA, F.: Participant en el xat virtual del Diari de Girona sobre “La 

situació de la immigració a Salt”. 8 de març de 2010. 

- CAMAS RODA, F.: “El racisme i el discurs per combatre’l”. Article d’opinió publicat 

al Diari El Punt. Girona. 31 de març de 2010. Es pot consultar a la web: 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/153579-el-racisme-i-el-discurs-

per-combatrel.html Aquest article també es publica de forma simultània als diaris: El 

Punt Barcelona (31-03-2010 -Pàgina 16-); El Punt Barcelonès Nord (31-03-2010 -
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Pàgina 16-); El Punt Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre (31-03-2010 -Pàgina 16-); El 

Punt Comarques Gironines (31-03-2010 -Pàgina 16-); El Punt Maresme (31-03-2010 -

Pàgina 16-); El Punt Penedès (31-03-2010 -Pàgina 16-); El Punt Vallès (31-03-2010 -

Pàgina 16-).  

- CAMAS RODA, F.: Entrevista al Diari de Girona, sobre “La afectación por el 

Tribunal Constitucional del Estatuto de Autonomía de Catalunya”. 30 de juny de 2010.  

- CAMAS RODA, F.: Article al Diari de Girona, vers “La reforma laboral: la que ja és, 

i la que serà”. 11 de juliol de 2010. Es pot consultar a la web: 

http://www.diaridegirona.cat/opinio/2010/07/11/reforma-laboral-que-ja-que-

sera/418318.html 

- CAMAS RODA, F.: Article a La Vanguardia, sobre “La expulsión de los gitanos y su 

impacto en las políticas de inmigración”. 17 de setembre de 2010. 

- CAMAS RODA, F.: Publicació d’un article al Diari de la Diversitat . Diputació de 

Barcelona. 17 de setembre de 2010. Es pot consultar a la web: 

http://hostmyn.mynewsonline.com/C1200144/index.py?template=noticia&bulletin_id=6

81&id=LVG201009170129&hit_email=true 

- CAMAS RODA, F.: Entrevista a la Cadena Ser. Ràdio Girona. Programa Hora H, de 

Màxim Castillo, per parlar dels “Discursos polítics sobre i contra la immigració”. 20 

d’octubre de 2009.  

- CAMAS RODA, F.: Anunci al Diari de la Diversitat de la Diputació de Barcelona,  el 

17 de setembre de 2010 de la publicació pel Director de la CIDC, F. CAMAS RODA, 

d’un article al Diari La Vanguardia. Es pot consultar a la web: 

http://hostmyn.mynewsonline.com/C1200144/index.py?template=noticia&bulletin_id=6

81&id=LVG201009170129&hit_email=true 

- CAMAS RODA, F.: Entrevista a la Cadena SER Catalunya sobre “les expulsions dels 

gitanos romanesos a França”, al Programa HORA L., del Director Frederic Vincent. 17 

de setembre de 2010.  
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CAMAS RODA, F.: Entrevista al Diari de Girona (28.02.2010) respecte de “la 

immigració en la població de Salt” (es pot consultar a la pàgina web: 

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2010/02/28/pot-passar-altres-llocs-no-gestionen-

problemes-rapidesa-serenor/390688.html (última consulta: 01/03/2010). 

CAMAS RODA, F.: Entrevista per al reportatge de La Vanguardia, del dia 24 d’octubre 

de 2010 titulat: “Multiculturalidad ¿o la integración en una cultura común?” 

http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101024/54059041565/multiculturali

dad-o-la-integracion-en-una-cultura-comun.html 

CAMAS RODA, F.: Diari de la Diversitat (26.10.2010). Referència al diari La 

Vanguardia: reportatge sobre Multiculturalitat, amb la presència del Dr. Ferran Camas 

Roda. 

http://hostmyn.mynewsonline.com/C1200144/index.py?template=noticia&bulletin_id=6

81&id=LVG201010240161&hit_email=true 

CAMAS RODA, F.: Reportatge: “El professor Camas augura més canvis normatius en 

matèria laboral”. Reportatge publicat al Diari de la Universitat Jaume I de Castelló. 

(8/11/2010) http://www.uji.es/CA/noticies/detall&id_a=22980513 

CAMAS RODA, F.: “Immigració i programa electoral”. Article publicat a La 

Vanguardia, el 26 de novembre de 2010. 

CAMAS RODA, F.: Entrevista per a SER-CATALUNYA: “El dret de vot dels 

immigrants”. Diumenge, 27 de novembre de 2010. 

CAMAS RODA, F.: Entrevista per a SER-CATALUNYA el 21 de desembre de 2010. 

Programa HORA-L. Tema: Les mocions d’ajuntaments catalans en relació a actituds 

incíviques dels estrangers. 

CAMAS RODA, F.: Blogs oberts l’any 2010: 1. Blog al diari JORNAL.CAT 

(www.jornal.cat); 2. Blog a l’Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
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(www.udg.edu/drettreball); 3. Blog a la web de la Càtedra d’Immigració, Drets i 

Ciutadania (web.udg.edu/cidc). 
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X. PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE RECERCA UNIVERSITARIS 

-CAMAS RODA, F.; CASTRO ÁLVAREZ, C.; LÓPEZ ROCA, C.: Els tres autors han 

configurat un grup de recerca específic per a realitzar un informe per a la Diputació de 

Barcelona durant l’any 2010 titulat: Guia per a l’aplicació de la normativa catalana de 

centres de culte (Llei 16/2009, de 22 de juliol, de Centres de culte, i Decret 94/2010, de 

20 de juliol, de desplegament d’aquesta llei). Aquest informe ha estat tramés durant 

l’any 2010 a tots els Ajuntaments de la Província de Barcelona. 

- El Pr. CAMAS RODA ha configurat un Grup de Recerca a la UdG titulat Gestió de la 

immigració, lliure circulació de persones i drets dels treballadors. Al Grup de recerca 

estan inclosos: el Dr. Ignacio Camós Victoria; la Dra. Mariona Illamola Dausa; la Dra. 

Francina Esteve Garcia; la Sra. Veronique Anne Edith Hube Niessen; la Sra. M. 

Mercedes Martinez Aso; la Sra. Judith Baseiria Martí; la Sra. Cristina López Roca; i el 

Dr. Jean-michel Servais. Les principals línies de recerca del grup són: les Relacions 

laborals i l’ocupació; el Dret de la Seguretat Social; Treball i immigració. Gestió de la 

diversitat; Règim jurídic de l’estrangeria. Drets i llibertats dels estrangers i la seva 

integració; Espai de llibertat, seguretat i justícia; i el principi de Lliure circulació de 

persones i prestació de serveis. 
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XI. ALTRES ACTIVITATS 

- CAMAS RODA, F.: Organització l’any 2009 i 2010 del Seminari sobre: 

L’actualització dels coneixements en matèria d’immigració després de les reformes 

normatives hagudes en matèria d’estrangeria. Organitzat en el marc de la Càtedra 

d’Immigració, Drets i Ciutadania. 

- CAMAS RODA, F.: Organització del Seminari anual (inici: curs 2010/2011) sobre: 

Les realitats de la immigració a Girona. Organitzat en el marc de la Càtedra 

d’Immigració, Drets i Ciutadania. 

- MARTÍNEZ ASO, M.: Participació com a ponent en l’activitat de l’Escola Judicial del 

curs 2009-2011. Activitat de l’àrea d’Instrucció: “Delitos contra la seguridad en el 

trabajo”. Data: 17 de març de 2010. 

- ILLAMOLA, M.:  Participació com a experta en l’elaboració del MIPEX, edició 2010. 

- BASEIRIA, J.: Estada d’investigació a la Columbia University de Nova York (Estats 

Units) durant els mesos d’octubre de 2009 a març de 2010, havent obtingut una Beca 

per a estades de recerca fora de Catalunya (BE) concedida per l’AGAUR (convocatòria 

2009 - primer termini). 

-  BASEIRIA, J.: Estada d’investigació a la School of Industrial and Labor Relations de 

la Cornell University  (Estats Units) de l’1 al 15 de febrer de 2010. 

- POLO MERCADER, M.: Igualtat d’oportunitats entre dones i homes: Aplicación 

práctica en la empresa y los RR. HH (nivel avanzado). Ministeri d’Igualtat. Institut de 

la Dona. 60 hores. Del 3 de desembre de 2009 al 23 de gener de 2010. 
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XII. PLA D’ACTUACIONS DE L’ANY 2011 DE LA CÀTEDRA D’IMMIGRACIÓ, 

DRETS I CIUTADANIA DE LA UDG 

L’any 2010 va finalitzar el Seminari de la Càtedra del curs 2009-2010 sobre les 

reformes normatives en matèria d’immigració.  

En aquest sentit, l’any 2011 es preveu la continuació del Seminari del curs 2010/2011 

iniciat l’any 2010 sobre “Les realitats de la Immigració a la Província de Girona”. Per a 

la realització d’aquest Seminari s’ha demanat un ajut al Consell Social. En aquest marc, 

el Director de la CIDC convidarà a personalitats representatives de l’àmbit gironí per 

debatre sobre immigració en el marc de Seminaris oberts i gratuïts. 

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

previsió de que aquesta publicació digital es pugui realitzar també en anglès. 

Durant l’any 2011 es publicarà per l’Institut d’Estudis Autonòmics els resultats dels 

Projectes de recerca que els membres col·laboradors de la CIDC han portat a terme des 

de l’any 2009 sobre l’atribució de competències en matèria d’immigració a la 

Generalitat de Catalunya. 

D’altra banda, el Director de la CIDC pretén impulsar, en el cas que compti amb el 

suport dels patrons, les següents accions: 

1.  Confecció i enviament del Butlletí de la CIDC en anglès durant dos anys. 

El Butlletí de Polítiques Normatives i Institucionals de la CIDC s’envia a més de 3000 

adreces electròniques: un Butlletí és fa en català (que s’envia a unes 2000 adreces) i 

l’altre es realitza en castellà per destinataris que no tenen adreça a Catalunya (més de 

1000 adreces). La difusió del Butlletí ha cridat l’atenció de persones i institucions de 

l’àmbit europeu que tenen problemes per seguir els continguts del Butlletí, i en aquest 

sentit han fet arribar a la Càtedra el seu interès en rebre’l en anglès.  
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Per a la CIDC resultaria d’interès ser coneguda a l’àmbit europeu i en aquest sentit es 

considera fonamental editar els continguts de la seva eina més important en anglès.  

2. Realització d’un curs de Postgrau patrocinat també per la Fundació UdG. 

Es pretén realitzar un curs de Postgrau, de caràcter propi de la UdG, sobre la gestió legal 

i política en matèria d’immigració. Aquest curs de Postgrau comptaria amb el suport de 

la Fundació Universitat de Girona. 

Girona, 20 de gener de 2010 

 
 


