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Presentació 

Els estudis de Doctorat són un pilar fonamental en una societat basada en el coneixement, i els investigadors 
en formació són actors fonamentals en el progrés del coneixement científic. L’Escola de Doctorat de la 
Universitat de Lleida organitza aquesta Jornada per a fomentar l’avenç científic, tecnològic, social, artístic i 
cultural de la nostra societat.  

Els objectius són, d’una banda, incrementar les competències transversals en recerca, innovació i divulgació 
dels investigadors en formació de tots els Programes de Doctorat de la UdL; d’altra banda, impulsar la 
influència i el coneixement mutu entre la comunitat acadèmica i científica de la UdL. I finalment, 
desenvolupar una activitat formativa que permeti el progrés de la recerca dels investigadors en formació.  
 

Programa 
 

9.00 h Inauguració de la Jornada a càrrec de:  

• Mgfc. Sr. Jaume Puy Llorens - Rector de la UdL 
• Sra. M. Àngels Balsells Bailón - Directora de l’Escola de Doctorat 
• Sra. Sílvia Gras Artells - Representant dels doctorands al Comitè de Direcció de l’Escola 

9.30 h  Conferència. "Com aprenem a ser dones i homes? Dels contes de fades a la violència de gènere". Sra. 
Neus Oliveras  Jané  - Universitat Rovira i  Virgil i . 

Resum: La xerrada explica com es construeixen els estereotips de gènere, des de la infantesa fins a l ’adolescència, i  com es 
perpetuen en la societat a partir de les diverses manifestacions culturals, ja que aquesta construcció social és la base 
que fa possible la violència de gènere. A partir d’aquí, s’explica la noció de violència de gènere, es rebaten les creences 
errònies que persisteixen al respecte i  es reflexiona sobre les possibles vies per erradicar aquest tipus de violència. 

Ponent: Dra. Neus Oliveras Jané, Ll icenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1993) i  Doctora en Dret per la Universitat 
Rovira i  Virgil i  (2014). Actualment, professora de Dret Constitucional a la Facultat de Ciències Jurídiques a la URV. En 
l’àmbit de la igualtat de gènere, ha estat membre de diversos projectes europeus; en el projecte Epogender va analitzar 
l ’Ordre Europea de Protecció per a les víctimes de violència de gènere, i  va presentar un Informe al Parlament Europeu 
sobre la implementació d’aquesta norma. El projecte europeu G-net van crear materials educatius sobre Integració 
Europea i  Gènere. Té diverses publicacions al respecte, i  ha impartit desenes de xerrades a les Aules de la Gent Gran, a 
Antenes del Coneixement de la URV, i  a instituts i  altres centres de secundària. Ha participat també en taules rodones i  
ha escrit a la premsa sobre temes de gènere. 
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10.30 h– 1a sessió / 11.30 h– 2a sessió Espais d’intercanvi simultanis: Connectant l’Escola de Doctorat 

L’objectiu de les taules és generar un espai de comunicació i  treball  entre investigadors en formació, directors i  tutors de tesis, 
les Comissions Acadèmiques dels diferents Programes de Doctorat i  el Negociat Acadèmic de l’Escola de Doctorat. En 
aquests espais es treballaran temes específics de la vida del doctorand i  que formen part de l’avenç del coneixement 
científic i  de la carrera investigadora. 

• Què és el programa de mentories Iberus Connect? Vull  ser mentor d’un investigador en formació internacional 

 Sra. Gemma Bellí Martínez - Subdirectora i  secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat 
 Sra. Belén Villacampa Naverac - Coordinadora de l`àrea de Doctorat del consorci Campus Iberus 
 Sra. Carmen Ramon Puertas: Tècnica en Relacions Internacionals del consorci Campus Iberus. 
 Sr. Josep Maria Martí Ribelles - Cap de la unitat de Relacions Internacionals de la UdL 
 Sr. Pol Llagostera Blasco - Doctorand del Programa de Doctorat en Enginyeria i  Tecnologies de la Informació 
 Sr. Antoni Blanc Altermir - Coordinador del Programa de Doctorat en Dret i  Administració d’Empreses 
 Sr. Manel Portero Otín - Coordinador del Programa de Doctorat en Activitat Física i  Esport 

• El Pla de Recerca i les activitats formatives: què, com i quan. Flexibil itat i  autonomia per assolir qualitat, 
innovació i  reconeixement amb la tesi doctoral 

 Sra. Maria José Barta Torres - Cap del Negociat Acadèmic de l’Escola de Doctorat 
 Sra. Lorena Morales Garcia – Doctoranda del Programa de Doctorat en Salut 
 Sra. Gemma Filella Guiu - Coordinadora del Programa de Doctorat en Educació, Societat i  Qualitat de Vida 
 Sra. Marta Llovera Tomás – Membre de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut 

• I després de tesi, què? Actors principals de la societat en la generació, la transferència i  l ’adequació del R+D+i 

 Sra. Jorgina Roure Niubó - Administrativa del Negociat Acadèmic de l’Escola de Doctorat 
 Sra. Leticia Carro de Diego - Directora de l 'Àrea de Recerca i  Transferència de la UdL 
 Sr. Eduard Vaquero Tió – Doctor per la UdL. Professor de la Facultat d'Educació, Psicologia i  Treball Social. UdL 
 Sr. Fernando Santamaría Martos – Doctor per la UdL. Investigador  I+D Tecnologia dels Aliments. Argal Alimentació 
 Sr. Francesc Solsona Tehas - Coordinador del Programa de Doctorat en Enginyeria i  Tecnologies de la Informació 
 Sra. Ana Maria Pelacho Aja - Coordinadora del Programa de Doctora ten Ciència i  Tecnologia Agrària i  Alimentària 

• FAQS, respostes a les preguntes més freqüents. Tesi per articles, dipòsit de la tesi, embargament de la tesi, 
direcció versus tutor…? 

 Sra. Tatiana Hidalgo Castañeda - Tècnica de l’Escola de Doctorat 
 Sra. Eva Estupiñá Piñol – Responsable de Serveis als Usuaris de Biblioteca i  Documentació de la UdL 
 Sra. Maricel Oró  Piqueras - Directora de tesi del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i  Cultura 
 Sra. Sílvia Gras Artells - Representant dels doctorands al Comitè de Direcció de l’Escola 
 Sr. Carlos Colinas González - Coordinador del Programa de Doctorat en Gestió Forestal i  del Medi Natural 
 Sra. Esther Pujolras Noguer - Coordinadora del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i  Cultura 
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12.30 h Conferència “Divulgació científica avui” " – -Sr. Oriol Marimon Garrido - Big Van Ciencia 

Resum: Durant la xerrada es parlarà de la situació actual de la divulgació de la ciència, tant la realitzada pel personal 
investigador com pel personal divulgador. També es parlarà de noves aproximacions, formats innovadors, xarxes socials 
i  dels projectes de Big Van Ciencia. Tot això estarà amenitzat amb un monòleg científic 

Ponent: Sr. Oriol Marimon Garrido, Doctor en Química Orgànica per la Universitat de Barcelona (2013). Els seus treballs sobre 
patogenicitat bacteriana han estat publicats a la revista Nature Communications. És co-fundador de “Big Van Ciencia” i  
director de Projectes Internacionals. Continua amb la investigació social a través de projectes propis, nacionals i  
internacionals com ara H2020-PERFORM. És autor i  actor de peces teatrals de divulgació científica, portant ciència 
puntera davant de més de 300.000 espectadors. És co-autor de diversos l l ibres de divulgació científica, com ara “Cómo 
explicar física cuántica con un gato zombi” (Alfaguara Juvenil). 

Big Van Ciencia és una organització sense ànim de lucre per a la promoció de la cultura, l ’educació i  la ciència a través de les arts 
escèniques. Fundada al 2013, el seu objectiu és transformar la cultura científica en un producte atractiu per diferents 
tipus de públic. Big Van Ciencia treballa per promoure la cultura científica i  les vocacions STEM (Ciència, Tecnologia, 
Enginyeria i  Matemàtiques) per inspirar la pròxima generació de científics i  enginyers i  enfortir la connexió entre els 
investigadors i  el públic. 

13.00h Lliurament dels premis als pòsters i a Reel, i cloenda de la Jornada a càrrec de la vicerectora de 
Recerca i Transferència, Sra. Olga Martín Belloso. 

 
 

Destinataris 

La Jornada s’adreça a tots els investigadors en formació així com als directors i tutors de tesis dels Programes 
de  Doctorat de l’Escola de Doctorat de la UdL. 

IMPORTANT: Assistència obligatòria per a tots els doctorands del primer any. Excepcionalment, atès que la 
jornada no es va poder celebrar l’any passat, també és obligatòria per a tots els doctorands de segon any.    

 

Inscripcions 

La Jornada és una activitat formativa (5 hores) de tots els programes de Doctorat de l’Escola de Doctorat. Per 
obtenir el certificat d’assistència serà necessari inscriure’s a la Jornada. 

Data límit per a la inscripció a la Jornada: 12 d’abril.  

A través d’aquest enllaç us podeu inscriure a la Jornada, als concursos  i adjuntar-hi els pòsters. 

https://forms.gle/fUY5eez8Guv8trJF8
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Connexió a la Jornada 

Per seguir tots els actes de la Jornada cal que us connecteu a aquest enllaç del Campus Virtual des de 
qualsevol dispositiu amb accés a internet, amb el vostre usuari i contrasenya D’ESTUDIANT de la UdL. Si 
teniu dubtes podeu consultar aquí.  

Un cop a l’espai VIDEOCONFERÈNCIA, només cal que cliqueu a sobre del nom de l’espai on voleu entrar: la 
Sala Principal per assistir a la inauguració, les conferències, el lliurament de premis i la cloenda de la Jornada;  
o als espais d’intercanvi simultanis als que us hagueu apuntat al formalitzar la vostra inscripció a la Jornada. 
Un cop triat  l’espai, només cal que cliqueu “Uneix-te a la sessió” i poseu el vostre NOM COMPLET (nom i dos 
cognoms) quan el sistema us ho demana. Per més detalls, podeu consultar a aquesta pàgina de la UdL. 

És IMPORTANT que entreu amb l’usuari d’estudiant, ja que si entreu amb qualsevol altre usuari no podreu 
visualitzar l’espai. 
 

Concurs de pòsters científics i concurs de Reels a  

Si voleu participar als concursos de pòsters científics i/o de Reels a la xarxa social Instagram, ho heu d’indicar 
al formalitzar la inscripció.  

Els concursos es regiran per les corresponents bases:  

Bases del concurs de pòsters - Bases del concurs de Reels d'Instagram 

Data límit de lliurament: 12 d’abril 

Data de votacions: 26 i 27 d’abril 

Sistema de votació: Per votar al concurs de pòsters heu d’entrar a l’espai  "Concurs pòsters Jornada 
Doctorat'21" del Campus Virtual de la UdL, amb el vostre usuari i contrasenya UdL d’ESTUDIANT, on: 

- Podreu veure els pòsters a la carpeta Recursos de l'espai. 
- Durant els dies 26 i 27 d'abril podreu votar el pòster que més us agradi, accedint a l'eina Votacions de 

l'espai. 

És IMPORTANT que entreu amb l’usuari d’estudiant, ja que si entreu amb qualsevol altre usuari no podreu 
visualitzar l’espai. 

https://cv.udl.cat/portal/site/coordDOT/page/4cb97506-a6d5-458b-a9b9-ab4348c1815e
http://www.ajudacv.udl.cat/ca/estudiants/acces/
https://help.blackboard.com/ca-es/Collaborate/Ultra/Participant
http://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/01_05_Esdeveniments/01_05_Esdeveniments_DocsJornadaDoctorat/BasesConcursPostersJornadaDoctorat2021CAT.pdf
http://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/01_05_Esdeveniments/01_05_Esdeveniments_DocsJornadaDoctorat/BasesConcursReelsJornadaDoctorat2021CAT.pdf
https://cv.udl.cat/portal/site/773adb5d-30ea-4316-a8d9-320be78e5535/page/ee4a8fa1-92cc-458c-a874-76cc6fe59e2b
https://cv.udl.cat/portal/site/773adb5d-30ea-4316-a8d9-320be78e5535/page/ee4a8fa1-92cc-458c-a874-76cc6fe59e2b
https://cv.udl.cat/portal/site/773adb5d-30ea-4316-a8d9-320be78e5535/tool/8611e9c8-2871-4a43-b2c1-c1062639093a
https://cv.udl.cat/portal/site/773adb5d-30ea-4316-a8d9-320be78e5535/tool/d5a4680e-2448-4cc6-8668-531fe5a9e632
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Informació i contacte 

Comitè organitzador: Sra. Silvia Gras Artells,  Sr. Arnau Erta Majó i equip de l’Escola Doctorat de la UdL 

Comitè científic:  

• Sra. M. Àngels Balsells Bailón, directora de l’Escola de Doctorat. 

• Sra.  Gemma  Bellí  Martínez,  subdirectora  i  secretaria acadèmica  de  l’Escola de Doctorat. 

• Sra. Ana Pelacho Aja, coordinadora del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària. 

• Sr. Manel Portero Otín, coordinador del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport. 

• Sr. Antoni Blanc Altermir, coordinador del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses. 

• Sra. Gemma Filella Guiu, coordinadora del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida. 

• Sr. Francesc Solsona Tehas, coordinador del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la 
Informació. 

• Sr.  Carlos  Colinas González, coordinador  del  Programa  de  Doctorat  en Gestió Forestal i del Medi 
Natural. 

• Sra. Ester Desfilis Barceló, coordinador del Programa de Doctorat en Salut. 

• Sra. Esther Pujolras Nogue, coordinadora del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultural  


