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1. Presentació 

La Memòria d’activitats 2013 de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania 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. 

Tal com estableix la Universitat de Girona, les Càtedres són unitats que promouen l’estudi i 

la recerca, mitjançant l’organització d’activitats de reflexió, debat i difusió amb una elevada 

voluntat de relació amb el territori.  

Concretament, la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania té com a finalitat treballar 

en totes aquelles qüestions que tinguin una incidència en els moviments migratoris des de 

qualsevol perspectiva, ja sigui jurídica, social, ètica i econòmica o de qualsevol altre àmbit. 

Per aquest motiu promou estudis, elabora informes, organitza cursos, diplomes o màsters 

de postgraus, seminaris, congressos i fomenta la recerca en els temes d’estrangeria i de 

moviments migratoris en general. 

Atesa la seva vocació multidisciplinària i la transnacionalitat de la matèria, la Càtedra 

col·labora amb els grups de recerca de la UdG i les institucions i grups de recerca nacionals 

o estrangers que promoguin objectius semblants, en el marc dels quals pot elaborar estudis, 

iniciar projectes de recerca comuns o participar-hi, prendre part en conferències, etc. 

La Càtedra fou creada el 26 d’octubre de 2001 mitjançant un Conveni signat pel Síndic de 

Greuges, el Bisbat de Girona i la Universitat de Girona. El 2009 el Síndic de Greuges es va 

desvincular del patronatge de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadana. El juliol de 2013 la 

Diputació de Girona va mostrar el seu interès en col·laborar amb la Càtedra d’Immigració, 

Drets i Ciutadania, i també per incorporar-se com a partícip o patró d’aquesta Càtedra 

juntament amb la UdG i el Bisbat per el 2013. En tot cas va mostrar el seu interès en accedir 

com a partícip o patró de la Càtedra de forma estable. També, durant l’any 2013, l’Obra 

Social “la Caixa” va donar suport a la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania per a l’impuls 

d’activitats formatives dirigides a estudiants universitaris així com a la societat en general 

mitjançant la realització d’un Conveni per als anys 2013 i 2014, i va sol·licitar simultàniament 

iniciar el procediment per accedir de forma estable com a entitat partícip o patrona de la 

Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania. 
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La Càtedra d’Immigració està dirigida pel Dr. Ferran Camas Roda, Catedràtic de Dret del 

Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Girona. Degut a les seves tasques com a 

professor universitari, la seva dedicació a la Càtedra és a temps parcial. La Càtedra, a més 

està assistida per una secretària, la Sra. Maria Gifre, que també disposa d’una dedicació a 

la Càtedra a temps parcial. D’altra banda, la Càtedra compta amb una sèrie de professorat 

col·laborador que participa en algunes de les seves activitats de forma totalment altruista i 

gratuïta. 

Finalment, cal destacar que els objectius fixats a la Memòria de la Càtedra d’Immigració, 

Drets i Ciutadania per l’any 2013 s’han assolit en la seva totalitat. En aquest sentit, les 

col·laboracions aconseguides de la Diputació de Girona per al  2013, i de l’Obra Social “la 

Caixa” per al 2013 i 2014, han permès la continuïtat de la Càtedra durant aquests períodes, 

i gràcies a aquest suport s’han mantingut les activitats ordinàries de la Càtedra, com la 

difusió del seu Butlletí de noticies en  matèria d’immigració, s’ha organitzat seminaris de 

formació i congressos i jornades, així com s’ha planificat la realització del Diploma de 

Postgrau sobre Dret i Moviments migratoris per al 2014. 

En tot cas, el que resulta essencial és afirmar que la proposta de la Diputació de Girona i 

l’Obra Social “la Caixa” per accedir com a patrones o partícips junt amb el Bisbat de Girona i 

la UdG de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania permetran garantir l’estabilitat 

d’aquesta entitat acadèmica i la consolidació del seu arrelament a la societat gironina i a 

Catalunya. 
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2. Fitxes de les activitats 
 

Nom de l’activitat  III Jornades Internacionals de Recursos Humans 

Tipus d’activitat Jornada 

Data  21 i 22 de febrer de 2013 

Durada (en hores)  15 hores 

Tipus de participació 
de la Càtedra   

Col·laboració amb l’organització de la Jornades patrocinades pel 
Projecte de Recerca sobre “El reconeixement del principi del treball 
decent per al col·lectiu d’immigrants”, patrocinat pel Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, i dirigit pel Dr. Ferran Camas Roda. 

Altres entitats          
co-organitzadores 

Fòrum de Recursos Humans de la Garrotxa 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació. 

Col·laboradors   Dr. Ferran Camas Roda, Director de la Càtedra d’Immigració, Drets i 
Ciutadania de la UdG, va presentar una conferència titulada “El 
principi del treball decent en les relacions laborals: el seu 
reconeixement a través de la gestió de la diversitat dels recursos 
humans”. 

Breu justificació de 
l’interès de l’activitat 
en relació als 
objectius de la 
Càtedra  

La conferència del Director de la Càtedra va introduir la perspectiva 
de la immigració a les jornades internacionals de recursos humans 
que es van celebrar a Girona i que va organitzar per tercer any 
consecutiu el Fòrum de Recursos Humans de la Garrotxa. 

Documentació annexa   Programa de les jornades: 

http://www.forumgarrotxa.com/congres/programa  

  

http://www.forumgarrotxa.com/congres/programa
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Nom de l’activitat  Seminari sobre “El paper de les administracions públiques 
laborals en el marc de les reformes del mercat de treball”. 

Tipus d’activitat Seminari 

Data  21 de març de 2013 

Durada (en hores)  2,5 hores 

Tipus de participació 
de la Càtedra   

Organització del Seminari 

Altres entitats          
co-organitzadores 

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UdG 

Escola de Doctorat de la UdG 

Projecte de Recerca sobre “El reconeixement del principi del treball 
decent per al col·lectiu d’immigrants”, patrocinat pel Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, i dirigit pel Dr. Ferran Camas Roda. 

Col·laboradors  Dr. Ferran Camas Roda, Director de la Càtedra d’Immigració, Drets i 
Ciutadania de la UdG, va moderar el seminari en el qual van 
participar com a ponents: 

- Dr. Jesús Cruz Villalón, Catedràtic de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social de la Universitat de Sevilla, Vocal del Consell 
Econòmic i Social i President en funcions de l’Associació 
Espanyola de Dret del Treball i de la Seguretat Social. 

- Dr. Francisco Alemán Páez, Professor titular de Dret del Treball i 
de la Seguretat Social de la Universitat de Còrdova. 

- Sr. Ramon Bonastre i Bertran, Secretari d'Ocupació i Relacions 
Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya i professor associat de polítiques 
laborals de la UAB. 

Breu justificació de 
l’interès de l’activitat 
en relació als 
objectius de la 
Càtedra  

El Seminari va reunir professionals d’àmbits diversos de Girona que 
van discutir sobre el paper de l’administració pública en les reformes 
del mercat i la seva implicació en el treball decent i els treballadors 
immigrants. 

Documentació annexa   Enllaç de la notícia: 

http://www.udg.edu/catedres/Immigracio,DretsiCiutadania/Presentaci
o/Arxiudactivitats/tabid/18878/p/30257/language/ca-ES/Default.aspx 

  

http://www.udg.edu/catedres/Immigracio,DretsiCiutadania/Presentacio/Arxiudactivitats/tabid/18878/p/30257/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/Immigracio,DretsiCiutadania/Presentacio/Arxiudactivitats/tabid/18878/p/30257/language/ca-ES/Default.aspx
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Nom de l’activitat  XXIII Congrés Nacional de l'Associació Espanyola de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social, sobre “La responsabilitat civil 
per danys en les relacions laborals”. 

Tipus d’activitat Congrés 

Data  16 i 17 de maig de 2013 

Durada (en hores)  2,5 hores 

Tipus de participació 
de la Càtedra   

Col·laboració amb l’organització del Congrés celebrat a Girona 

Altres entitats          
co-organitzadores 

Associació Espanyola de Dret del Treball i de la Seguretat Social 

Govern d’Espanya. Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació 

Diputació de Girona 

Universitat de Girona 

Col·laboradors   Dr. Ferran Camas Roda, Director de la Càtedra d’Immigració, Drets i 
Ciutadania de la UdG, va presentar la Ponència General del 
Congrés, titulada “La responsabilitat civil per danys en el Dret del 
Treball”. La Ponència General va estar presentada i moderada pel 
Dr. Eduardo Rojo Torrecilla, col·laborador de la Càtedra 
d’Immigració. 

Breu justificació de 
l’interès de l’activitat 
en relació als 
objectius de la 
Càtedra  

El Congrés Nacional de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
sobre el tema "La responsabilitat civil per danys produïts en marc de 
les relacions laborals" es va celebrar a Girona (a la seu de la 
Generalitat de Catalunya i la Casa de Cultura) els dies 16 i 17 de 
maig de 2013. Durant el Congrés es van presentar quatre 
ponències, una d'elles a càrrec del Dr. Camas Roda, Catedràtic de 
la UdG, i es van obrir torns de debat i de discussió de 
comunicacions. A més, es va oferir una conferència final d'un 
Magistrat del Tribunal Constitucional i una sessió de clausura a 
càrrec d'un alt càrrec del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Un 
centenar de professionals del dret laboral de tot Espanya van assistir 
al Congrés i van valorar molt positivament el contingut i 
l’organització del Congrés a la ciutat de Girona. 

Documentació annexa   Programa del congrés: 

http://islssl.org/wp-
content/uploads/2013/05/Triptico%20congreso%20nacional%202013
-2.pdf 

  

http://islssl.org/wp-content/uploads/2013/05/Triptico%20congreso%20nacional%202013-2.pdf
http://islssl.org/wp-content/uploads/2013/05/Triptico%20congreso%20nacional%202013-2.pdf
http://islssl.org/wp-content/uploads/2013/05/Triptico%20congreso%20nacional%202013-2.pdf
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Nom de l’activitat  Nou Blog professional del Dr. Ferran Camas sobre dret del 
treball i immigració. 

Tipus d’activitat Publicació 

Data  Des del mes de juliol de 2013 

Col·laboradors  Dr. Ferran Camas Roda, Director de la Càtedra d’Immigració, Drets i 
Ciutadania de la UdG. Entrades al Blog durant l’any 2013: 

- Reforma de la Administración local y recursos humanos 
(30/12/2013) 

- Apuntes sobre la reforma de las pensiones (26/12/201) 

- El RDLey 16/2013: Una reforma laboral no "menor" (23/12/2013) 

- Una ressenya de l'Informe de la Generalitat sobre immigració 
(26/11/2013) 

- Les ciutats europees i la immigració (31/10/2013) 

- Conclusiones: las reformas laborales en España (28/10/2013) 

- Un nuevo curso académico (y en la Cátedra de Inmigración) 
(07/10/2013) 

- Valores, Diversidad e Inmigración en Québec (Canadá) 
(22/09/2013) 

- Las "recomendaciones" urgentes del Consejo europeo a España 
(31/07/2013) 

Breu justificació de 
l’interès de l’activitat 
en relació als 
objectius de la 
Càtedra  

Difusió i publicació d’opinions i recerques del Director de la Càtedra 
d’Immigració, Drets i Ciutadania en matèria laboral i d’immigració. El 
professor Camas aprofita el seu blog professional per fer difusió de 
les diferents activitats que impulsa la Càtedra d’Immigració, Drets i 
Ciutadania. 

Documentació annexa   Enllaç al Blog:  

http://ferrancamas.com 

  

http://ferrancamas.com/
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Nom de l’activitat Segones Jornades sobre Estrangeria i Immigració de la Càtedra 
d'Immigració, Drets i Ciutadania. Aspectes d'interès en els 
ordres jurisdiccionals social, penal i contenciós-administratiu. 

Tipus d’activitat Jornada 

Data  18 d’octubre de 2013 

Tipus de participació 
de la Càtedra   

Organització de les Jornades 

Altres entitats co-
organitzadores 

Col·legi d’Avocats de Girona 

Col·laboradors   Dr. Ferran Camas Roda, Director de la Càtedra d’Immigració, Drets i 
Ciutadania, va presentar i moderar les jornades en les quals van 
intervenir: 

- Il·lm. Sr. Amador García Ros, Magistrat Especialista de la Sala 
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Primera 
Ponència: “La intervenció de la Jurisdicció Social davant del 
fenomen social de la immigració a Espanya”. 

- Il·lm. Sr. Miguel Ángel Aguilar García, Fiscal coordinador del 
Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial 
de Barcelona. Segona Ponència: “Intervenció penal davant del 
racisme i la xenofòbia: la perspectiva de la Fiscalia”. 

- Il·lm. Sr. Juan Pedro Quintana Carretero, Magistrat de la Sala 
Contenciós-Administratiu de l’Audiència Nacional. Tercera 
Ponència: “La posició jurídica de l’estranger davant de l’expulsió, 
la devolució i la protecció internacional”. 

Breu justificació de 
l’interès de l’activitat 
en relació als 
objectius de la 
Càtedra  

Les Segones Jornades de la Càtedra d’Immigració van tenir un 
important ressò a nivell gironí i català, sobretot per l’interès que va 
suscitar la temàtica de la jornada. Aquesta va ser de gran interès 
sobretot pels sectors professionals de caire jurídic especialitzats en 
temes d’estrangeria, no obstant, també van assistir professors 
universitaris, inspectors de treball, tècnics de l’administració local, 
etc. 

Documentació annexa  Enllaç de la noticia: 

http://www.udg.edu/depdpu/Inici/Reculldenoticies/tabid/5159/p/3366
3/language/ca-ES/Default.aspx 

  

http://www.udg.edu/depdpu/Inici/Reculldenoticies/tabid/5159/p/33663/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/depdpu/Inici/Reculldenoticies/tabid/5159/p/33663/language/ca-ES/Default.aspx
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Nom de l’activitat  Segona Setmana de Relacions Laborals i Recursos Humans. 
“Temps de canvi en el treball: el futur de les relacions laborals i 
els recursos humans en la perspectiva d’un treball decent en 
l'àmbit internacional, europeu i espanyol”. 

Tipus d’activitat Jornada 

Data  28 i 29 de novembre de 2013 

Durada (en hores)  12h. 

Tipus de participació 
de la Càtedra   

Organització de la Jornada 

Altres entitats co-
organitzadores 

Diputació de Girona 

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans (UdG) 

Col·laboradors  Tots els col·laboradors de la Càtedra d’Immigració, a més d’altres 
professors universitaris, van presentar una ponència: 

- Dr. Ferran Camas: “El futur del mercat de treball sota la 
perspectiva del Treball Decent”. 

- Dr. Eduardo Rojo: “El model de relacions laborals que emergeix 
després de la crisi econòmica i social: la configuració d'un nou 
marc de drets laborals”. 

- Dr. Ignasi Camós: "La intervenció de les administracions 
públiques en el foment de l'ocupació”. 

- Dra. Mercedes Martínez: "La intervenció de les administracions 
públiques en la vigilància i control dels drets laborals i de 
Seguretat Social”.  

- Dra. Judit Baseiria: "Joves i majors de 45 anys com a col·lectius 
amb dificultats d'accés al mercat de treball". 

- Sra. Cristina Lopez: “Les empreses davant els processos de 
simplificació administrativa. La nova configuració de la prestació 
de serveis". 

- Sra. Mònica Polo: "La gestió de la formació/capacitació com a 
instrument clau de gestió de les polítiques de recursos humans”. 

Breu justificació de 
l’interès de l’activitat 
en relació als 
objectius de la 
Càtedra  

Professors universitaris estrangers i catalans van analitzar el paper 
de les administracions públiques, els treballadors i les empreses 
davant les noves realitats laborals i productives, així com la gestió 
dels recursos humans en els sectors privat i públic. Les jornades van 
introduir la perspectiva de la immigració i sobre com gestionar la 
diversitat en les empreses. 

Documentació annexa   Programa de les Jornades: 
https://www.udg.edu/Portals/89/Users/067/67/67/Programa%20catal
%C3%A0.pdf 

https://www.udg.edu/Portals/89/Users/067/67/67/Programa%20catal%C3%A0.pdf
https://www.udg.edu/Portals/89/Users/067/67/67/Programa%20catal%C3%A0.pdf
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Nom de l’activitat:  Enviament mensual del Butlletí de Polítiques Normatives i 
Institucionals en català i castellà del 140 al 147,  i anglès del 13 
al 18. 

Tipus d’activitat:   Publicacions 

Data  Gener 2013 – Desembre 2013 

Tipus de participació 
de la Càtedra   

Coordinació i elaboració del Butlletí en català, castellà i anglès 
(cerca i anàlisi de notícies, confecció del butlletí i enviament a les 
llistes de distribució). 

Col·laboradors   Tots els col·laboradors de la Càtedra d’Immigració col·laboren en la 
publicació del Butlletí: el Dr. Eduardo Rojo, el Dr. Ignasi Camós, la 
Dra. Mercedes Martínez, la Dra. Judit Baseiria, la Sra. Cristina 
López, la Sra. Mònica Polo, el Dr. Ferran Camas (Director) i la Sra. 
Maria Gifre (Secretària). 

Nombre de 
participants   

El Butlletí actualment s’envia a 3.210 contactes en català, a 1.250 
contactes en castellà i a 1.050 contactes en anglès, la qual cosa 
suposa un increment important dels llistats de distribució del Butlletí 
respecte anys anteriors. 

Breu justificació de 
l’interès de l’activitat 
en relació als 
objectius de la 
Càtedra  

La Càtedra manté, des de la seva creació un servei de selecció, 
anàlisi i enviament 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 del Butlletí 
de Polítiques Normatives i Institucionals. 

Durant aquests anys el Butlletí s’ha consolidat com una eina 
d’informació imprescindible en matèria d’immigració per totes 
aquelles persones, entitats u organismes que es dediquen a aquest 
àmbit. 

Documentació annexa  Butlletí de la CIDC:  

http://www.udg.edu/tabid/18880/language/ca-Es/default.aspx 

 

  

http://www.udg.edu/tabid/18880/language/ca-Es/default.aspx
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3. Col·laboradors 

A més del Director i la Secretària de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania, aquesta 

també compta amb la col·laboració de professorat universitari, que ajuda, impulsa o difon 

les diferents activitats que s’organitzen des de la Càtedra. Aquest professorat col·laborador 

dóna suport a la Càtedra de forma totalment altruista i gratuïta. 

 
Nom: 

 
Dr. Eduardo Rojo 

Institució: Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

  
Nom: Dr. Ignasi Camós Victòria 
Institució:  Professor Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 

Universitat de Girona. 
  
Nom: Dra. María Mercedes Martínez Aso 
Institució:  Professora Associada de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 

Universitat de Girona. 
  
Nom: Dra. Judith Baseiria Martí 
Institució: Professora Associada de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 

Universitat de Girona. 
  
Nom: Sra. Cristina López Roca 
Institució: Professora Associada de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 

Universitat de Girona. 
  
Nom: Sra. Mònica Polo Mercader 
Institució: Professora Associada en matèria de Recursos Humans del Departament de 

Gestió i Organització empresarial de la Universitat de Girona. 
  

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

ha mantingut relació amb professors de diferents titulacions i àrees de coneixement de la 

UdG i de fora de la UdG, que han participat en les activitats de la Càtedra. 
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4. Activitats del Director de la Càtedra i dels Membres col·laboradors 

 

Tesis doctorals presentades 

Nom de 
l’activitat:  

La eficacia de la protección del derecho a la seguridad y salud en el 
trabajo de los trabajadores extranjeros.  

Qualificació: Apte “cum laude” 

Tipus d’activitat:   Lectura tesis doctoral 

Data  22 de juliol de 2013 

Entitats 
organitzadores  Universitat de Girona 

Col·laboradors   Dra. M. Martínez (Dirigida pel Dr. Ferran Camas i el Dr. Eduardo Rojo) 

 

Nom de 
l’activitat:  

L’Estatut ocupacional dels treballadors a partir de 45 anys. Les mesures 
jurídiques d’ocupació, jubilació i discriminació per raó d’edat.  

Qualificació: Apte “cum laude” 

Tipus d’activitat:   Lectura tesis doctoral 

Data  17 de febrer de 2013 

Entitats 
organitzadores  Universitat de Girona 

Col·laboradors   Dra. J. Baseria (Dirigida pel Dr. Ferran Camas i el Dr. Eduardo Rojo) 

 

Ponències a congressos o jornades 

Nom de 
l’activitat:  

“Las nuevas condiciones laborales que emergen con la crisis y su 
incidencia sobre los inmigrantes y la inmigración”. Ponència presentada 
en el marc de les sessions organitzades pel Grup d'Estudis sobre 
Migracions Internacionals, dirigit pel Dr L. Cachón.  

Tipus d’activitat:   Ponències a congressos o jornades  

Data  24 de juny de 2013 

Entitats 
organitzadores  Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Complutense de Madrid 

Col·laboradors   Dr. Ferran Camas 
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Nom de 
l’activitat:  

“The Influence of European on Spanish social law: The labour market 
reforms in Spain”. Ponència presentada a representants sindicals d’Anvers 
(Bèlgica). Convidat pel Grup d’Investigació dirigit pel Pr. M. Rigaux: 
Onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht. 

Tipus d’activitat:   Ponències a congressos o jornades  

Data  25 d’octubre de 2013 

Entitats 
organitzadores  Universitat d’Anvers (Bèlgica) 

Col·laboradors   Dr. Ferran Camas 

 

Nom de 
l’activitat:  

“El impacto de las últimas reformas laborales en el Derecho del Trabajo y 
el derecho al trabajo”. Ponència presentada a Burgos a les Jornades 
titulades Crisis y derecho al trabajo: Un derecho fundamental de la 
persona, un derecho universal. 

Tipus d’activitat:   Ponències a congressos o jornades  

Data  13 de abril de 2013 

Entitats 
organitzadores  Comisión General de Justícia y Paz de España. 

Col·laboradors   Dr. Eduardo Rojo 

 

Nom de 
l’activitat:  

“Derecho público: Migraciones y política de asilo: Futuros desafíos y 
estrategias para el espacio Schengen”. Ponència presentada a Barcelona 
al 7è European Jurists’ Forum. 

Tipus d’activitat:   Ponències a congressos o jornades  

Data  18 de abril de 2013 

Entitats 
organitzadores  

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB); l’Acadèmia de Dret 
Europeu (ERA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Col·laboradors   Dr. Eduardo Rojo 

 
 
 
 
 
 

http://www.ferrancamas.com/www.slideshare.net/FerranCamasRoda
http://www.ferrancamas.com/www.slideshare.net/FerranCamasRoda
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Nom de 
l’activitat:  

“Protección de los derechos laborales y de seguridad social de los 
ciudadanos de la UE y sus familiares. Mobilidad interna”. Ponència 
presentada a Lleida al Seminari 1 del XXIII Encuentro de la Abogacía 
sobre derecho de extranjería y asilo. 

Tipus d’activitat:   Ponències a congressos o jornades  

Data  13 de juny de 2013 

Entitats 
organitzadores  Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida 

Col·laboradors   Dr. Eduardo Rojo 

 

Nom de 
l’activitat:  

“Balance de un año de la reforma laboral”. Ponència presentada a 
Bellaterra al Seminari de Dret del Treball titulat Aspectes clau del mercat 
de treball per al 2013 en l’àmbit internacional, europeu i espanyol.  

Tipus d’activitat:   Ponències a congressos o jornades  

Data  16 de gener de 2013 

Entitats 
organitzadores  

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

Col·laboradors   Dr. Eduardo Rojo 

 

Nom de 
l’activitat:  

“L’accés a la salut de les persones estrangeres: la situació dels estrangers 
irregulars”. Ponència presentada a la Jornada de Drets Humans i Salut per 
Tothom. 

Tipus d’activitat:   Ponències a congressos o jornades  

Data  13 de juny de 2013 

Entitats 
organitzadores  Creu Roja de Girona 

Col·laboradors   Dra. Mercedes Martínez 
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Projectes de recerca 

Nom de 
l’activitat:  

Projecte d’Investigació I+D+i del Ministeri de Ciència i Innovació del 
Govern d’Espanya sobre “El reconocimiento del Derecho al Trabajo 
Decente del colectivo de inmigrantes en España”. Seleccionat pel Ministeri 
de Ciència i Innovació el 15 de juliol de 2011. Durada: 3 anys a partir de la 
data de concessió (gener de 2012). Import: 17.350 euros. Nombre de 
membres: 16”. Projecte inclòs al Programa Nacional de Projectes 
d’Investigació Fonamental, en el marc del IV Pla Nacional d’Investigació 
Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011 
(Projectes d’investigació fonamental no orientada). Ministeri de Ciència i 
Innovació. 

Tipus d’activitat:   Projecte de recerca 

Col·laboradors   Investigador Principal: Dr. Ferran Camas Roda 

  

Nom de 
l’activitat:  

Projecte de l'Institut d'Estudis Autonòmics: aprovat per Resolució del 13 
de setembre de 2011 de l'Institut d'Estudis Autonòmics per a la qual es 
concedeix a l'empara de l'Ordre IRP/606/2010, de 21 de desembre, un 
Projecte a l'equip de recerca dirigit pel Dr. Ferran Camas Roda per a 
treballar sobre "L'impacte de les reformes laborals, d'ocupació i de 
seguretat social en el marc competencial de la Generalitat de Catalunya 
(Avenços i retrocessos en la consecució d'un marc jurídic laboral propi)". 
Membres de l'equip: 6; Import total: 20.000 euros. Durada: Setembre 
2011-Juny 2013. 

Tipus d’activitat:   Projecte de recerca 

Col·laboradors   Investigador Principal: Dr. Ferran Camas Roda 

 
Assistència a jornades o congressos 

Nom de 
l’activitat:  

XXIV Jornades Catalanes de Dret Social: “La flexibilitat interna i els 
acomiadaments col·lectius en el sector públic i privat”.  

Tipus d’activitat:   Assistència a jornades o congressos 

Data  21 – 22 de febrer de 2013 

Entitats 
organitzadores  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

Col·laboradors   
Dr. Eduardo Rojo 
Dra. Judit Baseiria 
Sra. Cristina Lopez 
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Nom de 
l’activitat:  Curs “Trata de Seres Humanos para la Explotación laboral” 

Tipus d’activitat:   Assistència a jornades o congressos 

Data  25 i 26 de febrer de 2013 

Entitats 
organitzadores  Escola d’Inspecció de Treball i Seguretat Social 

Col·laboradors   Dra. Mercedes Martínez 

 

Nom de 
l’activitat:  

X Congrés de l’Asociación Española de Salud y Seguridad Social: “Público 
y Privado en el Sistema de Seguridad Social” 

Tipus d’activitat:   Assistència a jornades o congressos 

Data  24 i 25 d’octubre de 2013 

Entitats 
organitzadores  Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

Col·laboradors   Dra. Judit Baseiria 

 

Nom de 
l’activitat:  Jornada “Dia europeu per la igualtat salarial entre dones i homes”. 

Tipus d’activitat:   Assistència a jornades o congressos 

Data  27 de febrer de 2013 

Entitats 
organitzadores  Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació 

Col·laboradors   Sra. Mónica Polo 
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5. Publicacions 

Capítols de llibre 

Autor/s  ROJO TORRECILLA, E. i CAMAS RODA, F.  

Títol del llibre  El derecho de las migraciones en España. Estudio por Comunidades 
Autónomas. Monereo  J.L. (director) 

Títol del capítol   “Cataluña” 

Editorial  Ed. Comares, Granada, 2013, pàg. 173 a 199. 

ISBN  9788490450796 

 

Autor/s  CAMAS RODA, F.  

Títol del llibre  EUROINSTITUT CATALÀ TRANFRONTELIER Recueil de Conférences 
2010-2012. Martine Camiade (director) i Géraldine Caprani (coordinador) 

Títol del capítol   "La réforme du travail adoptée en Espagne en 2012 (Beaucoup plus 
qu'une réforme du cadre juridique des relations de travail)" 

Editorial  Balzac Editeur 

ISBN  9782913907829 

 

Autor/s  CAMAS RODA, F. 

Títol del llibre  La responsabilidad por daños en las relaciones laborales. XXIII Congreso 
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Títol del capítol   "La responsabilidad civil por daños en el Derecho del Trabajo" 

Editorial  Ediciones CINCA i AEDTSS 

ISBN  9788415305545 

 

Autor/s  BASEIRIA MARTÍ, J. 

Títol del llibre  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, Público y 
privado en el sistema de seguridad social 

Títol del capítol   "Consideración sobre la financiación privada de las pensiones de 
jubilación: ¿Es el sistema de Estados Unidos un modelo a seguir?" 

Editorial  Ediciones Laborum, Murcia, 2013. 
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Autor/s  CAMÓS VICTORIA, I. 

Títol del llibre  Autonomía y heteronomía en la responsabilidad social de la empresa 

Títol del capítol   
“La Responsabilidad Social de la Empresa y la Unión Europea: Un análisis 
de los avances en el ámbito de la Responsabilidad Social de la Empresa 
desde la perspectiva institucional” 

Editorial  Ed. Comares, Granada, 2013. 

ISBN   9788490450079 

 
Articles 

Autor/s  CAMAS RODA, F. 

Títol de la 
revista  Relaciones Laborales (Revista de Crítica de Teoría y Práctica) 

Títol de l’article  
“La adecuación de la normativa de extranjería sobre empleo de los 
inmigrantes respecto de las reformas laborales adoptadas y de la actual 
situación de crisis económica” 

Referència 
(data, volum i 
número)  

Núm. 2, año 29, 2013, pp. 11-33 

ISSN  0213-0556 

 

Autor/s  CAMÓS VICTORIA, I. 

Títol de la 
revista  

Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho 
del Empleo 

Títol de l’article  “La constitucionalización del diálogo social en Francia como alternativa al 
avance de las políticas de desregulación del mercado de trabajo en la UE” 

Referència 
(data, volum i 
número)  

Vol. 1, Núm. 2, abril-juny 2013. ADAPT University Press. 

ISSN  2282-2313 
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Altres publicacions  

Butlletí de Polítiques Normatives i Institucionals / Boletín de Políticas Normatives e 
Institucionales / Bulletin of Legal and Institutional Policies 

 

L’any 2013 s’han publicat els números del 140 al 147 en català i castellà, i del 13 al 18 en 
anglès. El Butlletí està elaborat pels membres col·laboradors de la Càtedra d’Immigració: el 
Dr. Eduardo Rojo, el Dr. Ignasi Camós, la Dra. Mercedes Martínez, la Dra. Judit Baseiria, la 
Sra. Cristina López, la Sra. Mònica Polo, el Dr. Ferran Camas (Director) i la Sra. Maria Gifre 
(Secretària). Per a l’elaboració del Butlletí en anglès es compta amb el suport d’un traductor, 
que fa les seves funcions de traducció a canvi d’una retribució amb càrrec al pressupost de 
la Càtedra. El Butlletí té una periodicitat mensual i es publica en format digital:  

Butlletí en català: http://www.udg.edu/tabid/18880/language/ca-Es/default.aspx  

Butlletí en castellà:  http://www.udg.edu/tabid/19317/language/ca-Es/default.aspx   

Butlletí en anglès: http://www.udg.edu/tabid/18931/language/es-Es/default.aspx  

 

  

http://www.udg.edu/tabid/18880/language/ca-Es/default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/19317/language/ca-Es/default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/18931/language/es-Es/default.aspx
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6. Convenis 
 

Institucions 
participants 

Diputació de Girona 

Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la UdG 

Bisbat de Girona 

Breu 
descripció del 
propòsit del 
conveni 

Conveni de col·laboració i partenariat entre la Diputació de Girona, la 
Universitat de Girona i el Bisbat de Girona sobre la incorporació de la 
Diputació de Girona a la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania (UDG). 

Data de 
signatura 8 de juliol de 2013 

Abast temporal  Des de la data de la signatura fins el 31 de desembre de 2013.  

Aporta 
finançament 
extern?   

Aportació de 7.000€. 

 
 

Institucions 
participants 

Fundació “la Caixa”. 

Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la UdG  

Fundació Universitat de Girona 

Breu 
descripció del 
propòsit del 
conveni 

Acord de col·laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació 
Universitat de Girona per ajudar al desenvolupament dels objectius i línies 
d’actuació de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania en l’àmbit de la 
Fundació (organització d’un postgrau i d’un seminari internacional 
d’estudiants universitaris sobre migracions) 

Data de 
signatura 17 de juny de 2013 

Abast temporal  Des de la data de la signatura i s’estendrà dos anys. 

Aporta 
finançament 
extern?   

Aportació de 7.000€ anuals. 
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7. Ressò extern 

A) Presència de la Càtedra o dels col·laboradors en mitjans de comunicació 

Premsa escrita 

Mitjà El Punt Avui 

Data 10/02/2013 

Títol de l’article 
o escrit 

Entrevista per a l’article “Els desocupats de més de 45 anys estan en risc 
d’exclusió social” 

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/618006-
els-desocupats-de-mes-45-anys-estan-en-risc-dexclusio-laboral.html 

Autor 
Dr. Ferran Camas 

Dra. Judit Baseiria 

 

Mitjà Web de la UdG 

Data 31/01/2013 

Títol de l’article 
o escrit 

Entrevista per a l’article: després dels quaranta-cinc la crisi colpeja més 
fort 

http://www.udg.edu/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/2575/p/29242
/language/ca-ES/Default.aspx 

Autor Dr. Ferran Camas 

 

Mitjà Diari de Girona  

Data 18/03/2013 

Títol de l’article 
o escrit 

La gestió de la Diversitat 

http://www.diaridegirona.cat/opinio/2013/03/18/gestio-
diversitat/609017.html 

Autor Dr. Ferran Camas 

 

 

 

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/618006-els-desocupats-de-mes-45-anys-estan-en-risc-dexclusio-laboral.html
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/618006-els-desocupats-de-mes-45-anys-estan-en-risc-dexclusio-laboral.html
http://www.udg.edu/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/2575/p/29242/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/2575/p/29242/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2013/03/18/gestio-diversitat/609017.html
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2013/03/18/gestio-diversitat/609017.html
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Mitjà El Punt Avui 

Data 18/03/2013 

Títol de l’article 
o escrit 

“La taxa d'atur de la població immigrada dobla la de l'autòctona a la 
demarcació. Segons un estudi de la UdG que analitza el principi del 
“Treball decent” per als treballadors immigrats es constata que pateixen 
més la crisi” 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-
economia/628636-la-taxa-datur-de-la-poblacio-immigrada-dobla-la-de-
lautoctona-a-la-demarcacio.html 

Autor Dr. Ferran Camas 

 

Mitjà Diari VIA EMPRESA  

Data 14/05/2013 

Títol de l’article 
o escrit 

Què canviaria amb un contracte únic? 
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2013/05/que-canviaria-amb-un-
contracte-unic-491.php 

Autor Dr. Ferran Camas 

 

Mitjà Diari Ara 

Data 14/07/2013 

Títol de l’article 
o escrit 

Entrevista sobre França i la immigració amb motiu de la Festa Nacional 
francesa. 

Autor Dr. Ferran Camas 

 

Mitjà Diario.es  

Data 23/11/2013 

Títol de l’article 
o escrit 

"1:12 - Por unos salarios equitativos":  

http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/salarios-
equitativos_0_199830045.html  

Autor Dr. Ferran Camas 

 
 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/628636-la-taxa-datur-de-la-poblacio-immigrada-dobla-la-de-lautoctona-a-la-demarcacio.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/628636-la-taxa-datur-de-la-poblacio-immigrada-dobla-la-de-lautoctona-a-la-demarcacio.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/628636-la-taxa-datur-de-la-poblacio-immigrada-dobla-la-de-lautoctona-a-la-demarcacio.html
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2013/05/que-canviaria-amb-un-contracte-unic-491.php
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2013/05/que-canviaria-amb-un-contracte-unic-491.php
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/salarios-equitativos_0_199830045.html
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/salarios-equitativos_0_199830045.html
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Premsa oral 

Mitjà SER-GIRONA 

Data 04/02/2013 

Tema 
Comentaris a les dades de l’atur fetes publiques pel Servei Públic 
d’Ocupació Estatal a Gener de 2013. 
Programa HORA H. Màxim Castillo.  

Participant Dr. Ferran Camas 

 

Mitjà SER-GIRONA 

Data 01/03/2013 

Tema Estadístiques sobre immigració a Catalunya, i especialment a Girona.  
Programa Hora H, Màxim Castillo. 

Participant Dr. Ferran Camas 

 

Mitjà SER-CATALUNYA 

Data 24/05/2013 

Tema L’emigració a Catalunya 

Participant Dr. Ferran Camas 

 

Mitjà TV GIRONA: INFORMATIU VESPRE 

Data 17/06/2013 

Tema La reforma laboral i els efectes en el mercat de treball 

Participant Dr. Ferran Camas 

 

Mitjà Televisión Española  

Data 11/10/2013 

Tema Europa 2013. http://www.rtve.es/alacarta/videos/europa/europa-2013-11-
10-13/2059968/ 

Participant Dr. Ferran Camas 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/europa/europa-2013-11-10-13/2059968/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/europa/europa-2013-11-10-13/2059968/
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8. Pla d’actuacions de l’any en curs 

Durant l’any 2014 la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania, amb el suport del Bisbat de 

Girona, la Universitat de Girona, l’Obra Social “la Caixa” i la  Diputació de Girona en les 

converses que s’estan mantenint a l’inici del 2014, desenvoluparà les següents accions: 

1. Organitzar el Seminari Internacional d’Estudiants de Dret del Treball i la Seguretat 

Social que es portarà a terme durant el mes d’abril de 2014 a la ciutat de Girona. El 

Seminari tractarà sobre la temàtica de les migracions i reunirà estudiants de dret de 

diverses universitat europees: Bordeus (França), Anvers (Bèlgica), Belgrad 

(República Sèrbia), Ferrara (Itàlia) i la Universitat de Girona. 

2. Organitzar el Diploma de Postgrau en "Dret i Moviments Migratoris", conjuntament 

amb la Fundació Universitat de Girona pel curs 2014 – 2015. 

3. Publicar les ponències derivades de les jornades “Temps de canvi en el treball. El 

futur de les relacions laborals i els recursos humans en la perspectiva d’un treball 

decent en l’àmbit internacional, europeu i espanyol” celebrades el mes de novembre 

de 2013. 

4. Continuar confeccionant mensualment el Butlletí de Polítiques Normatives i 

Institucionals de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania. Aquest butlletí s’envia 

en català i castellà a més de 5000 correus electrònics de Catalunya i Espanya. A 

més, aquest Butlletí s’edita en anglès i s’envia també mensualment a nombroses 

institucions publiques i privades europees. D’altra banda, el Butlletí de la Càtedra es 

publica a la pàgina web que la pròpia entitat té en el servidor de la UdG. 

5. Es signarà el nou Conveni de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania per donar-

hi accés com a entitats partícips o patrones de forma estable, juntament amb el 

Bisbat i la UdG, a la Diputació de Girona i a l’Obra Social “la Caixa”, d’acord amb els 

seu interès en aquest sentit. 

D’altra banda, els membres de la Càtedra d’Immigració continuaran treballant en el 

funcionament ordinari de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania i col·laborant amb els 

Projectes de recerca en matèria d’immigració en els que estan inclosos. 
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