
 

 

Celia Martínez Pujol 

Consellera del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Twitter: @CeliaCeliam7 
Facebook: Celia Martínez Pujol 
Instagram: celiampujol 

Formació acadèmica rellevant 
 

Llicenciada en Dret. Universitat de Barcelona 

 

Màster en Protocol i Relacions Públiques.  Universitat de Barcelona 

 

Màster en Màrqueting i Distribució Comercial. Institut Català de Tecnologia 

 

Formació de professors de ioga. Ioga One 

 

Grau en Psicologia. UOC (actualitat) 

Trajectòria professional 
Membre de la junta directiva de l'Associació espanyola d'esdeveniments AEVEA 

(www.aevea.es).  

 

SIETEDESIETE (actualitat). Sòcia fundadora 

Agència especialitzada en live communication. Centrada en la creació, desenvolupament i producció 

d'esdeveniments, congressos i convencions partint del pla general de comunicació de les empreses. 

 

MAHALA Comunicació i Relacions Públiques  (setembre del 2013 - desembre del 2018) 

www.mahala.es. Directora del Departament d’Esdeveniments 

Agència amb 22 anys d'experiència líder en el sector de la comunicació i les relacions públiques.  

 

7desiete (juliol del 2007 - setembre del 2013). Sòcia fundadora  

Agència boutique especialitzada en l'organització d'esdeveniments, congressos i convencions. 

 

Martínez Santisteban, SA (desembre del 1995 - juliol del 2007). Adjunta a Direcció General 

Empresa especialitzada en la distribució d'accessoris per a l'automòbil.  

 

Banc Santander (juny del 1993 - desembre del 1995). Comercial (subcontracta) 

Desenvolupament, captació de clients i seguiment de les campanyes llançades pel banc. 

Seleccionada entre les cinc primeres comercials amb més objectius aconseguits a escala nacional. 



 
Informació addicional 
Experiència docent 

Universitat Pompeu Fabra (2015-actualitat) 

Màster en Gestió d'Esdeveniments i Protocol  

Master class sobre com organitzar esdeveniment solidaris  

Assignatura de Disseny i Organització d'Esdeveniments 

Mentoria en projectes de final de màster 

 

EADA (2015) 

Diploma de postgrau en Protocol i Organització d'Esdeveniments. Master class sobre com organitzar 

un esdeveniment 

 

Escola Universitària ESERP  

Professora del Màster de Direcció General (2005-2006)  

Professora del Màster d'Adreça de Compres (2005-2006)  

Professora del Màster de Màrqueting i Vendes (2005-2006)  

Professora del Màster de Comunicació Externa (2002-2003) 

 

Aparicions en mitjans  

Última aparició en mitjans  

Revista AEVEA  

https://www.aevea.es/estoy-en-aevea/entrevista-a-celia-martinez-pujol-directora-de-

esdeveniments-i-congressos-en-mahala-comunicacion-i-relacions-publiques/  

 

Idiomes 

Castellà: nadiu  

Català: nadiu  

Anglès: nivell alt  

Francès: nivell bàsic  

 

Aficions 

Amant del teatre i la lectura. 

Faig meditació a diari. 

Vaig a clases de ioga i he impartit classes solidàriament en un centre de salut mental. 

Aficionada a la pintura, soc sòcia del Macba.  

Practico l’esquí alpí i de muntanya durant la temporada hivernal amb la meva família.  

Soc una gran activista pels drets humans i de les dones. 

Data d’actualització 
26 de juliol de 2019 


