PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL
DE LA TRANSPARÈNCIA
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens
perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut
d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.
DADES D’IDENTIFICACIÓ
Nom

Lloc i data de naixement

Cristina Rovira Trepat

Barcelona, 1 de febrer de 1969

Càrrec actual
Subdirectora general de Producció i Coordinació
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (1992) per la Universitat de Barcelona
(UB). Programa de doctorat del Departament d’Econometria, Estadística i Economia
Espanyola de la Universitat de Barcelona (1994-1996).
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
En el sector públic va començar a treballar a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) l’any
1992. Va ocupar el lloc de responsable de l’Àrea de Producció d’Estadístiques Econòmiques
de l’Idescat (2008-2012).
Des de 2012 ocupa el càrrec de subdirectora general de Producció i Coordinació.
També ha estat docent del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola de
la UB (1997-2009).
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
Vice-presidenta de la Societat Hispano Americana d’Anàlisi Input-Output.
Ha estat membre del consell de redacció de la revista del Departament d’Economia i
Coneixement “Nota d’Economia” i membre del consell editorial de la revista de l’Idescat
“Quaderns d’Estadística”. Des de 2012 és secretària del Comitè de Gestió de la revista
internacional SORT (Statistics and Operations Reserarch Transaction).
Sòcia fundadora de la Societat Catalana d’Estadística.
Vocal de la Comissió Sectorial de Coneixement i Estratègia de la Taula de Turisme de
Catalunya.

Data actualització
9 de novembre de 2016
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