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1. Publicació del llibre : Derecho de la inmigración y derecho de la 

integración. Una visión múltiple: Unión Europea, Canadá, España, 

Quebec y Cataluña. Edita Universitat de Girona, Departament de Dret 

Públic. Amb ponències del Sr. Joaquim Giol, membre del Consell 

director de la CIDC, “Política d’immigració o política d’integració? La 

conveniència d’una política d’integració per a Catalunya” i dels 

col·laboradors de la CIDC, Dra. Francina Esteve, “¿Hacia un incipiente 

estatuto comunitario para los nacionales de terceros Estados que 

residan legalmente en la Unión Europea? El principio de no 

discriminación”, Dra. Mariona Illamola, “Schengen, un modelo de 

cooperación reforzada en la Comunidad Europea,” i Dr. Ignasi Camós, 

“La política de integración y regionalización de la inmigración en la 

provincia de Quebec”. 

 

2. Conferència del Sr. Joaquín Almúnia, diputat socialista al Congrés de 

Diputats i exministre de treball. ”Nuevas tendencias del mercado de 

trabajo. Atención especial al fenómeno migratorio”. Organitzat per la 

CIDC i l’Àrea d’Economia Aplicada del Departament d’Economia de la 

UdG. Facultat de Dret, 7 de març. 

 

3. Assistència de la Dra. Mariona Illamola, en representació de la CIDC, a 

les reunions del “Réseau académique d'études juridiques sur 

l'immigration et l'asile en Europe”, creat a través del programa Odysseus 

de la Comissió Europea, i coordinat per la Universitat Lliure de 

Brussel·les. Madrid. 7 i 8 de març. 

 

4. Simposi: El fenomen migratori: noves respostes a noves realitats. 

Organitzat conjuntament per la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania 

i el Grup de Recerca sobre les Migracions i el Mercat de Treball. 

Ponència del Dr. Ignasi Camós “El marc estatal de la política 

d’immigració: regulació vigent i propostes de reforma”.Girona, 20 i 21 de 

març.  

Consulta de la documentació de les ponències del Simposi a la pàgina 

web de la CIDC: http://web.udg.es/cidc/ 
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5. Article del Dr. Ferran Camas Roda, col·laborador de la Càtedra,  La 

dispersión de las infracciones laborales relativas al trabajo de 

extranjeros: análisis de la compatibilidad entre las sanciones derivadas 

de la comisión de las infracciones previstas en la Ley de Infracciones y 

Sanciones del Orden Social y en la Ley Orgánica de extranjería, Civitas, 

Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 116, Marzo-Abril de 

2003, p. 191-222. 

 

6. Conferència de la Dra. Mariona Illamola, “La lliure circulació dels 

nacionals de països amb acords d’associació amb la Unió Europea” 

Facultat de Dret de la UAB, Curs de Doctorat. 28 de maig. 

 

7. Conferència de la Dra. Mariona Illamola  “Le statut des ressortissants 

des pays tiers”, en el marc del “Réseau académique d’études juridiques 

sur l’immigration et l’asile en Europe”, Odysseus, Cours d’été européen : 

“Le droit et la politique d’immigration et d'asile en Europe”; ULB, 

Brussel·les. 10  de Juliol. 

 

8. Publicació del text “Polítiques d’immigració”. Conclusions del Simposi “El 

fenomen migratori: noves respostes a noves realitats”, del Director de la 

CIDC, Dr. Eduardo Rojo i del professor de l’Institut Químic de Sarria,  Dr. 

José  Sols. Setembre 2003. Veure text a la pàgina web de la CIDC, 

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

 

 

9. Participació del Director de la CIDC i dels col·laboradors, Dr. Ignasi 

Camós, Dra. Francina Esteve i Dra. Mariona Illamola, al II CONGRÉS 

INTERNACIONAL BALEARS 2015: LA IMMIGRACIÓ, organitzat per la 

Plataforma Balears, 2015. Palma de Mallorca, 2 i 3 d’octubre. 

 

10. Estada de recerca al Canadà de la Dra. Francina Esteve, a l’INRS 

(“Institut National de Recherche Scientifique”) a la Universitat de 

Montréal i a la Universitat d’Ottawa. Tema de recerca: “La política 
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canadenca i quebequesa d’immigració i d’integració: el repartiment de 

competències entre la Federació i el Quebec”. Estada finançada per la 

Generalitat de Catalunya (AGAUR). Novembre – desembre 2003. 

 

11. Conferència del Dr. Ignasi Camós, “Immigració i ciutadania”, en el curs 

de treball social comunitari i mediació intercultural, organitzat pel Consell 

Comarcal del Baix Empordà. La Bisbal d’Empordà. 11 de novembre. 

 

12. Article de les Dres. Francina Esteve i Mariona Illamola,  “Informe sobre la 

evolución de la normativa de extranjería en España”  Veure text a la 

pàgina web de la CIDC, http://web.udg.es/cidc/  

 

13. Jornada d’estudi sobre El nou marc legal de l’estrangeria a Espanya.. 

Organitzat per la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania i el Grup de 

Recerca sobre les Migracions i el Mercat de Treball. Ponència del Dr. 

Ignasi Camós: “El nou marc legal de la política d’estrangeria a Espanya: 

reflexions i consideracions introductòries”. 12 de desembre. 

Veure documentació de la jornada a la pàgina web de la CIDC, 

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

 

14. Assistència de la Dra. Mariona Illamola, en representació de la CIDC al 

Xè aniversari de l’”Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones”, 

Universidad Pontificia de Comillas. Madrid. 12 de desembre. 

 

15. Sessió de treball amb el professor Antonio Izquierdo, Catedràtic de 

sociologia de la Universitat de A Coruña. Organitzat per la CIDC, 

Facultat de Dret de la UdG. Girona, 17 de desembre. 

S’adjunta relació d’assistents a l’annex. 

 

16. Article del Dr. Josep Mª de Dios, membre del Consell Científic i 

col·laborador de la CIDC. “La armonización comunitaria de la asistencia 

jurídica gratuita en los litigios transfronterizos. Comentario a la Directiva 

2002/8 del Consejo, de 27 de enero de 2003 destinada a mejorar el 

acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el 
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establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia para 

dichos litigios”, publicat a la revista electrònica IUSTEL. 

 

17. Article del Dr. Josep Mª de Dios, “Comentario a la Sentencia del TJCE 

de 26 de septiembre de 2002, asunto C-351/01, Comisión de las 

Comunidades Europeas c/ República Francesa”, publicat a la Revista 

Jurídica de Catalunya. 

 

18. Posada en marxa de la web de la Càtedra: http://web.udg.es/cidc/, 

Desembre 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


