Aquest és el meu Cv
Em dic Dolors Toldrà Roca. Tota la meva trajectòria laboral (docència, recerca i gestió)
està lligada a la Universitat de Lleida. Vaig estudiar Dret a Lleida i al finalitzar vaig iniciar
la tasca docent i de recerca. He tingut el repte i el privilegi de veure nàixer la meva
Facultat i la meva Universitat.
Dins de l’àmbit del Dret Civil, sempre m’ha preocupat la seva vessant pràctica; es a dir,
cóm pot ajudar i donar solucions a temes socials, fonamentalment, de vulnerabilitat de les
persones.
Sóc professora Titular de Dret Civil a la Facultat de Dret, Economia i Turisme. Durant
anys he estat desenvolupant tasques de gestió universitària: secretària acadèmica de la
meva facultat, Cap de Formació del Professorat Universitari de l’Institut de Ciències de
la Educació-Centre de Formació continua i directora del departament de Dret Privat, entre
altres. També he col·laborat en diferents institucions de la nostra ciutat: amb el
Departament de Ciències jurídiques, Econòmiques i socials de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs i amb l’Ajuntament de Lleida com a membre de la Comissió Técnica en la
elaboració del Protocol d’Atenció a les Dones en situació de violència masclista. He
format part de nombrosos comitès científics, i he participat en el III Congrés mundial
sobre Drets de la Infància i la Adolescència; actualment, sóc Consellera Europea del
Consell Independent de Protecció de la Infància.
Formo part de diferents projectes en l’àmbit de la recerca i de la innovació docent. Des
de 2014 estic implicada amb projectes nacionals amb la Universitat de Saragossa, dins el
Campus Iberus, centrats amb la protecció de les persones amb discapacitat i menors.
Docent en cursos de doctorat i màsters de la nostra Universitat i de la Universitat de
Barcelona.
En els darrers anys la meva recerca gira al voltant del Dret de Família, les Institucions
de protecció, drets de les persones discapacitades, vulnerabilitat de la infància, violència
de gènere i estudis de gènere. Sóc membre de l’Associació de Dones Investigadores i
Tecnòlogues (AMIT).

