
 
 
 
 

 

 

Mar Jiménez Carreté 

Barcelona, 1978 

Directora de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona 
 

Formació acadèmica 

 

• Program for Management Development, ESADE, 2013 
 

• Programa d’Innovació - Value Innovation Program, INSEAD-ESADE, 2012 
 

• Llicenciada en Periodisme, Universitat Ramon Llull, 2010 

 

• Curs de doctorat en Política Econòmica, Universitat de Barcelona, 2002 
 

• Llicenciada en Economia, Universitat de Barcelona, 2001 
 

ALTRES 

 
• Grau elemental de música, especialitat de piano, Conservatori Superior de Música del 

Liceu, 1994 
 

 
Trajectòria professional 

 

• Coordinadora general i líder del Programa d’innovació oberta de l’aliança Eutopia (WP4), de 
la Universitat Pompeu Fabra - Projecte Eutopia, de desembre del 2019 a juliol del 2020. 
 

• Cap de gabinet adjunta del primer tinent d’alcaldia de Treball, Ciutat Digital i 
Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona, de novembre del 2015 a 
agost del 2019. 
 

• Tècnica en relacions internacionals a Habitat Urbà, Ajuntament de Barcelona - 
Barcelona Regional, de gener del 2014 a novembre del 2015. 

 

• Cap de Gabinet del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de 
gener a desembre del 2013. 

 
• Assessora de Comunicació i Continguts del conseller de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, de gener del 2011 a desembre del 2012. 

 
• Periodista i columnista del diari Avui a les seccions de política, cultura, economia i 

opinió. Columnista al suplement de cultura d’El Punt Avui, de setembre del 2007 a 
desembre del 2010. 



• Col·laboradora de la revista Paradigmes, del Departament d’Innovació i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, de gener del 2009 a gener del 2011. 

 
• Comentarista en diversos programes de ràdio i televisió. 
 

• Responsable de Continguts del Gabinet del conseller d’Economia i Finances, de gener del 
2004 a agost del 2007. 

 
• Coordinadora del programa econòmic de la candidatura de Pasqual Maragall a la 

Presidència de la Generalitat, de novembre del 1999 a desembre del 2003. 

 
• Estudiant en pràctiques a l’Àrea d’Economia Social del Col·lectiu Ronda, de gener del 

1997 a octubre del 1999. 
 

 
Informació addicional 

 

• Membre del consell assessor de la Digital Future Society , des de gener del 2019. 
 

• Autora de L’Economia a examen, respostes a una crisi, de l’editorial Malhivern. 2010, amb 
un recull d’entrevistes de la secció homònima al diari Avui. 

 

• Sòcia d’Amnistia Internacional, ACNUR, Arrels i la Lliga Protectora d’Animals i Plantes. 
 

• Ponent principal a “Is this my Europe? A perspective from Spain”, debat dins del projecte 
European Network of Centers for Debate “Time to Talk”, organitzat pel CIDOB i l’Open 
Society Institute, novembre del 2012. 

 
 

Idiomes 
 

• Anglès C1 Business Higher               
         

• Català (Nivell C) / castellà, llengües maternes 
 
 
 

Data d’actualització 

30 de setembre de 2020 


