Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan
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Dades d'identificació
Nom i cognoms

Tània Verge Mestre
Càrrec actual

Consellera
Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Departament d'Igualtat i Feminismes

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

És llicenciada en Ciència Política i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, màster en
Cooperació Internacional per la Universidad Carlos III de Madrid i doctora en Ciència Política per la
Universidad Complutense de Madrid.
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Va treballar al Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya de l’any 2007 al 2010, i
entre el 2018 i el 2021 ha estat membre del seu Consell Rector.
És catedràtica de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra, on ha estat la responsable de les
polítiques d’igualtat en el període 2014-2021. La seva recerca s’ha centrat, d’una banda, en com el
gènere travessa els partits polítics i els parlaments i, d’altra banda, en l’adopció i la implementació
de les polítiques d’igualtat. Publicacions: https://www.upf.edu/web/tania-verge/publicacions
Ha assessorat diferents institucions i organitzacions nacionals i internacionals en matèria de
polítiques d’igualtat, incloent el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya, AQU
Catalunya, l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere i el Consell d’Europa.

Informació addicional
Altra informació addicional

Va ser membre de la Sindicatura Electoral de l’1 d’octubre. Activista de diferents entitats i col·lectius
del moviment feminista de Catalunya, entre les quals destaquen Ca la Dona i #OnSónLesDones.
Localitat i data

Barcelona, 21 de juliol de 2021

RI037R0136

Signatura

2022.04.08
11:11:31
+02'00'

RI037R0136

1. Aquesta informació es farà pública en compliment 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 persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s'hi incorporen.
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