NOM: M. Dolors Toldrà Roca
ASSIGNATURA: Polítiques públiques

Professora Titular de Dret Civil. Facultat de Dret i Economia UdL
Directora del Departament de Dret Privat (UdL)
Organitzadora de la Jornada sobre “La Problemática de los niños y adolescentes
institucionalizados”, Lleida el 19 d’octubre de 2007

a l’Institut d’Estudis Ilerdencs

(Fundació Pública de la Diputació de Lleida).
Organitzadora Jornada sobre “L’eficàcia dels mecanismes de protecció de la infància
en situació de risc”, que se celebrar en Lleida, el 19 de novembre de 2008.
Participació al

“III Congreso Mundial sobre los Derechos de la Infancia y de la

Adolescencia”, celebrat a Barcelona,al novembre de 2007, presentant una Ponència
sobre les Conclusions del Precongrès de Lleida.
Ponència en el Curs de Lliure Elecció de la UdL sobre la “Protección de la Infancia y
Adolescencia”.
Professora Curs de Doctorat del Departament de Dret privat de la UdL sobre
“Protecció jurídica del menor”; La Protección del ordenamiento jurídico en la persona y
el patrimonio y su tutela jurisdiccional (1999/2001), Viejos y nuevos referentes en el
Derecho de Familia: matrimonio, pareja de hecho, situaciones convivenciales de ayuda
mutua (2001/2003). La Mediación familiar en sede de Nueva Legislación y
Jurisprudencia del Derecho civil Catalán (2003/2006), La Construcción Europea:
Sociedad, Cultura, Derecho y Educación, (2004/2006).
Professora en el curs de Postgrau “Separación, Nulidad y Divorcio” de la Universitat
de Barcelona, (1999/2009).
Professora en el curs de Postgrau “Infancia, protección de menores y Adopción” de la
Universitat de Barcelona.
Docència en el Màster de Dret de Família de la Universitat de Barcelona (1999/2009).
Membre del Grup de recerca interdisciplinari “Pontius de Ilerda”, (DURSI-000267).
Membre del grup de treball de l’Ajuntament de Lleida – Regidoria de Polítiques
d’Igualtat – , en representació de la Universitat de Lleida, per a l’elaboració del protocol
per a la prevenció dels matrimonis forçosos (2010-2011).
Coordinadora del llibre “Estudios Jurídicos sobre la Protección de la Infancia y
Adolescencia”
Autora del capítol “Enfoque Jurisprudencial de la potestad y su privación” del llibre
anterior.
Comentari als arts. 251 y 252 del Codi de Família, “Aspectes registrals de la tutela en
el Dret civil Català”, La Notaria, abril, 2002. Aquest estudi fou escollit com a Ponència

en el I Congreso Virtual “Derecho y Discapacidad en el nuevo milenio”, Academia
Europea de Yuste, 2002.
Autora capítol “La nova regulació de la persona en Llibre II del Codi Civil de
Catalunya” dins de El desenvolupament del dret civil de Catalunya: l’elaboració del
Cori Civil, Ed. Pagès, 2009.
La guarda de hecho en el Derecho Civil Catalán: De la Ley 39/1991 al Codi Civil de
Catalunya”. Autora Dolors Toldrà Roca
Capítulo del Libro.”La codificación del Derecho civil de Cataluña. Estudios con ocasión
del cincuentenario de la Compilación”. Ediciones Marcial Pons, 2011.
Titularidad y ejercicio de la “potestat parental” en el Llibre Segon del Codi Civil de
Catalunya”. Autoras Padial Albás, Adoración. Serrano Masip, Mercedes, Toldrà Roca,
Dolors.
Capítulo del Libro “El nuevo Derecho de la Persona y de la Familia. Libro 2º del Código
Civil de Cataluña”. Editorial Bosch, 2011
“L’Androcentrisme lèxic en el Llibre Segon del Codi civil de Catalunya. Propostes
correctores. Autores Toldrà Roca, Dolors, Castillón Porqueras, Clara.Edicions de la
Universitat de Lleida, 2011
Organitzadora i Coordinadora del curs “Vulnerabilitat jurídica: infància,. dona i
vellesa”. Lleida, 6, 13 i 20 de març de 2012. Institut d’Estudis Ilerdencs (Fundació
Pública de la Diputació de Lleida).
Ponent en el curs “Vulnerabilitat jurídica: infància, dona i vellesa”. El principi d’igualtat
jurídica. Marc legal i evolució històrica” Lleida 6 de març de 2012. Institut d’Estudis
Ilerdencs. (Fundació Pública de la Diputació de Lleida)
Participació a la Jornada Dret i Igualtat de Gènere, amb la intervenció sobre
“Evolució en l’àmbit civil per la igualtat de dones i homes”, organitzat pel Centre Dolors
Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida. 8
març 2012.

