
 
 

GRUP DE FORMADORS PER A LA PROFESSIONALITZACIÓ DEL DOCTORAT (GFPD) 

 

EQUIP DOCENT 

Joan J. Carvajal Martí. Llicenciat (1998) i Doctor (2003) en Química per la 
Universitat Rovira i Virgili. Després d'una estada postdoctoral de dos anys 
a la State University of New York at Stony Brook (USA) s'incorpora a la 
URV com a investigador Ramón i Cajal (2006), i posteriorment com a 
Professor Agregat (2011). És professor de Física i Cristal·lografia. Forma 
part del Grup de Recerca de la URV sobre Física i Cristal·lografia de 
Materials i Nanomaterials (FiCMA-FiCNA), on desenvolupa la seva recerca 
en els àmbits de la nanofotònica i els semiconductors de Gap Ample. És 
autor de més de 150 articles científics en revistes internacionals i d'1 
capítol de llibre. Editor convidat d'Optical Materials i Physics Procedia, i 
conferenciant convidat en diversos congressos de materials òptics i 
fotònics. 
Ha dirigit 7 tesis doctorals. En l'àmbit de la gestió ha ocupat els càrrecs 
de secretari acadèmic del Departament de Química Física i Inorgànica de 
la URV, assistent a la coordinació del Màster de Nanociència, materials i 
processos: tecnologia química de frontera i en l'actualitat és Vicedegà 
de la Facultat de Química. 

 

 

Maria del Mar Reguero de la Poza. Va estudiar Ciències Químiques a la 
Universitat Complutense de Madrid (1984) i va realitzar el seu doctorat a 
l'Institut de Ciència de Materials del Consell Superior d'Investigacions 
Científiques (CSIC-Madrid) (1989). Va realitzar estades postdoctorals al 
King's College London (1990) i al CSIC (1991) i va treballar com a 
investigadora sènior en el Daresbry Laboratoy, UK (1992). 
El 1993 es va incorporar a la Universitat Rovira i Virgili, inicialment com a 
professora interina, obtenint la plaça de Titular el 1998. 
Actualment pertany al Grup de Recerca de la URV en Química Quàntica 
on dirigeix la línia de fotoquímica. 
La seva recerca se centra en la determinació computacional de 
mecanismes de processos fotoquímics en materials moleculars orgànics. 
Ha publicat més de 40 articles en revistes internacionals. Ha presentat 
contribucions en nombrosos congressos científics i també ha participat 
en l'organització de diversos d'ells. Ha dirigit 5 tesis doctorals, i està 
dirigint una altra en l'actualitat. En l'àmbit de la gestió, ha estat 
Secretària del departament de Química Física i Inorgànica, i ha estat i és, 
membre de diverses comissions. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Mireia Valverde Aparicio. Llicenciada en Ciències Econòmiques i 
Empresarials (Universitat de Barcelona, 1993) i en Recursos Humans 
(Universitat de Limerick, 1992). Va realitzar cursos de doctorat a la Cranfield 
University (1997) i es va doctorar per la Universitat Rovira i Virgili (2001). 
Després de diverses experiències docents i de recerca en University of 
Limerick, Universitat Oberta de Catalunya, Escola Universitària del Maresme 
i ESADE, s'incorpora a la URV al 2000, i és professora titular des de 2003. Ha 
estat Visiting Fellow a Cornell University (2013-2104) i aconseguit 
l'acreditació com a professora catedràtica (2013). 
Forma part del Grup de Recerca Factor Humà, Organitzacions i Mercats 
(FHOM) de la URV, desenvolupant la seva investigació en els àmbits de la 
gestió de serveis i la direcció de recursos humans. 
Autora de més de 20 articles científics en revistes internacionals indexades, 
editora associada de recursos humans de la revista indexada Business 
Research Quarterly, així com revisora d'altres revistes internacionals. En 
l'àmbit de la gestió ha ocupat successivament els càrrecs de Coordinadora 
d'àrea, Secretària acadèmica i Directora del Departament de Gestió 
d'Empreses de la URV, a càrrec de més de 140 professors. Ha dirigit 8 tesis 
doctorals, i està dirigint altres 2 a l'actualitat. Ha participat en els tallers 
doctorals de EDAMBA. 

 
 

Ercilia García  Álvarez. Llicenciada en Ciències Econòmiques per la 
Universitat de Santiago de Compostel·la (1991), European Doctoral 
Programme in Entrepreneurship and SME’s Management a Durham 
University Business School, UK (1992) i Doctora en Economia de l'Empresa per 
la Universitat Autònoma de Barcelona (2001). Va iniciar la seva activitat 
docent i investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona (1994-2001). 
Investigadora postdoctoral a la Càtedra d'Empresa Familiar de l'IESE (2002-
2004), posteriorment s'incorpora a la Universitat Rovira i Virgili on és 
actualment catedràtica Serra Hunter al Departament de Gestió d'Empreses. 

Investigadora Principal del Grup de Recerca qualitativa en els mercats de l'oci 
i les seves organitzacions (QUALOCIO) de la URV. 

Membre del Centre de Recerca en Humanitats (Cerhum UAB) des de la seva 
fundació. Presidenta de l'Associació Espanyola per a l'Avanç de la Recerca 
Qualitativa (ESPACUAL). Coordinadora Acadèmica del Seminari Avançat 
d'Investigació Qualitativa, (SAIC UAB 2006- 20013) 

Les seves investigacions de caràcter multidisciplinari s'han publicat en 
revistes d'impacte internacional en diferents àmbits de les ciències socials, 
amb les que continua actuant habitualment com a revisora. Editora de 
números especials i membre de consell editorial de JIEM la seva investigació 
ha rebut diversos reconeixements internacionals: Best Umpublished 
Research Paper Award del Family Firm Institut i Best Research Paper del 
Family Business Network. Nombrada Fellow del Family Firm Institut Boston 
(2004), actualment pertany al Comitè de selecció del Best Dissertation Award. 



 
 

M. Dolores Jiménez López és llicenciada en Filologia Hispànica (1995) i 
doctora per la Universitat Rovira i Virgili (2000) amb menció de doctorat 
europeu. Va cursar el doctorat interuniversitari Ciència Cognitiva i Llenguatge 
i va rebre el premi extraordinari de doctorat amb una tesi titulada Grammar 
Systems: A Formal-Language-Theoretic Framework for Linguistics and 
Cultural Evolution. És professora agregada del Departament de Filologies 
Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili i IP del Grup de Recerca en 
Lingüística Matemàtica (GRLMC). Va treballar dos anys com a investigadora 
predoctoral a l’Institut de Recerca en Informàtica i Automàtica de l’Acadèmia 
de Ciències de Hongria. La seva formació postdoctoral inclou una estada de 
tres anys al Departament d’Informàtica de la Universitat de Pisa, primer com 
a investigadora postdoctoral amb una beca del programa de Beques 
postdoctorals a Espanya i a l'estranger del Ministeri d'Educació i, 
posteriorment, com a investigadora Marie Curie (Comissió Europea). La 
formació postdoctoral es completa amb una Marie Curie European 
Reintegration Grant (ERG) concedida per la Comissió Europea. Ha participat 
en projectes nacionals i internacionals (Comissió Europea, Ministeri, DGUI). 
Ha estat investigadora responsable de quatre contractes d'investigació 
(Comissió Europea). Ha publicat més de cent articles en revistes i en volums 
monogràfics, ha editat volums sobre la interacció entre computació i 
lingüística, ha participat en nombrosos congressos internacionals i ha 
organitzat seminaris i sessions especials en congressos de prestigi reconegut. 
Ha dirigit cinc tesis doctorals, totes amb menció internacional, i actualment 
en dirigeix cinc més. És secretària de Departament de Filologies Romàniques 
de la Universitat Rovira i Virgili i secretària de la Comissió Acadèmica del 
Doctorat en Estudis Humanístics. L'aplicació de models formals a l'anàlisi del 
llenguatge natural és un dels seus principals àmbits d'investigació. 

 

 

 

 


