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“En un punt imprecís de la carretera Nacional II hi ha un grup d’homes 
que s’esperen al voral. Entre mig del trànsit dens, una furgoneta fa 
una maniobra i s’atura. S’obre la porta del darrere i en pugen uns 
quants. Negocien. N’hi ha un parell que es queden fora. El vehicle 
es posa en marxa i els que no han pujat giren cua i es perden per 
un camí que porta al bosc.” L’escena és real i possiblement s’estigui 
donant en més llocs al mateix temps. La immigració té moltes cares. 
Aquesta és una de les més agres. 

En un moment en què les circumstàncies econòmiques estan 
canviant, hi ha el risc que les situacions discriminatòries s’estenguin 
fins a prendre dimensions preocupants. Amb tot, la nostra societat 
ha disposat i disposa de nombrosos mecanismes per emparar els 
col·lectius en risc d’exclusió. Els immigrants en són un. Els governs 
fan lleis i la societat civil crea xarxes de suport amb la intenció d’evitar, 
en la mesura del possible, l’existència de situacions que vulnerin els 
drets dels immigrants. Ara bé, les dades de què es disposa demostren 
que la gran majoria de persones nouvingudes han viscut algun 
tipus de discriminació. Per tal d’ajudar a donar visibilitat al conjunt 
d’accions legislatives, polítiques i socials que s’emprenen al voltant de 
la immigració, la càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la UdG 
va decidir fa uns mesos recollir-ne tantes com fos possible en una 
publicació digital. La intenció era donar homogeneïtat i visibilitat als 
treballs que es fan en diversos fronts i en diferents països. El seu nom 
és Butlletí de Polítiques Normatives i Institucionals i compta amb un 
equip de redacció format per Ferran Camas, que n’és el responsable, 
Eduardo Rojo, Ramon Girona, Mercedes Martínez, Judit Baseiria i 
Cristina López. En l’any transcorregut des que es va publicar el primer 
número s’ha passat de la trentena de persones i institucions que van 
demanar de rebre’l fins a gairebé les mil vuit-centes que en l’actualitat 
hi estan subscrites. 

Ferran Camas, director de la Càtedra, considera que “gairebé totes les 
institucions públiques tenen interès a estar informades de primera mà 
sobre les iniciatives que afecten la immigració, per tal de poder donar 
solucions i fer propostes als poders públics en aquest àmbit”. Aquest 
és un tema de molta actualitat, segons Camas, perquè “els efectes de 
la recessió global han afectat molt els treballadors immigrats, que han 
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incrementat la seva taxa d’atur a ritmes interanuals 
del noranta per cent”, insisteix. De fet, com explica 
aquest professor de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la UdG, un 58% dels immigrants que no són 
de la Unió Europea tenen condicionat el seu permís 
de residència al fet de tenir un contracte de treball i, 
quedar-se’n sense, els fa entrar en situació irregular 
i els pot obligar, com als protagonistes de l’exemple 
citat al començament del text, a perdre’s pel bosc. 
Es calcula que a l’Estat espanyol hi ha uns tres-cents 
mil sense papers. Els problemes que es deriven de 
situacions d’aquesta mena centren l’atenció de la 
Càtedra, que estudia si, en determinades extincions 
de contractes laborals, s’amaga una discriminació 
per raó d’ètnia o nacionalitat.

La Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania va 
ser creada amb la finalitat de treballar en totes 
aquelles qüestions que incideixen en els moviments 
migratoris. La Càtedra és una iniciativa conjunta 
de la Universitat de Girona, el Bisbat de Girona i el 
Síndic de Greuges.
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