La reforma de la Llei d’estrangeria del 2009 aporta noves
funcions a les CCAA en àrees tals com la concessió de
permisos inicials, l’organització de cursos de formació per als
immigrants que han de renovar els seus permisos, la
certificació del nivell d’integració dels immigrants, etc. Això
podria ser interpretat com el primer pas d’un procés cap a
l’aprofundiment de la responsabilitat de les CCAA en un àmbit
polític que no va poder ser discutit durant la transició. En
aquest aspecte, Espanya pot ser considerada un bon cas
d’estudi atès que, a més, constitueix un estat plurinacional.
El propòsit d’aquest seminari és discutir la darrera reforma
amb professors, membres de l’Administració i polítics, i veure
com el cas espanyol pot contribuir als estudis sobre la
immigració en els estats compostos, tot analitzant les
implicacions per als governs de l’esmentada reforma, els
reptes institucionals i normatius, especialment pel que fa a la
integració dels immigrants, i els elements que han de guiar
l’agenda política pel que fa a la gestió de la immigració.
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