
 

 

 

Josep Maria Carreté Nadal 
Vilaseca i Salou, 1963 
Gerent del MACBA 
 
Formació acadèmica 
Llicenciat en Prehistòria i Història Antiga per la Universitat Central de Barcelona (1986), 
Diplomat en Funció Gerencial en les Administracions Públiques per ESADE (1991-1992), cal 
destacar entre d’altres el seu Màster en Gestió del Patrimoni Cultural per la Universitat de 
Barcelona (1993), Màster en Direcció Pública (Executive Master in Públic Administration) per 
ESADE (2007-2008) i Programa de Direcció de Màrqueting per ESADE (2015-2016). 
 
Trajectòria professional 
Actualment i des del setembre del 2016 és Gerent del MACBA. Des de febrer de 2012 va ser 
Sotsdirector Gerent del Museu Nacional d’Art de Catalunya, anteriorment cal destacar de la 
seva trajectòria professional els seus càrrecs com a Director General de la Fundació Pau 
Casals, (2009-2012), Director General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i  
Mitjans de Comunicació, de la Generalitat de Catalunya (2006-2009), Director de Serveis de 
l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Gavà, (2003-2006), Director-gerent de 
l’Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural de Gavà,  (2001-2003), Director 
de projectes de l’empresa IKONOS (Grup KONIC) (2000-2001), Director del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, (1999-2000), Director del Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona (1997-1999), Director-Gerent de la Fundació Pública Museu de Gavà per 
l’Ajuntament de Gavà, (1991-1997).  
 
Informació addicional 
En nom del MACBA és membre (àrea de cultura) de la Fundació Tot Raval i patró de la 
Fundació Joan Brossa. 
En nom del grup Articket és membre del Consell de Turisme i Ciutat de Barcelona. 
Assessora a diverses institucions públiques culturals del país dins l´àmbit del patrimoni 
cultural i museus. 
Ha impartit nombroses conferències i és autor de vàries publicacions sobre temes 
relacionats amb el patrimoni, els museus i la seva gestió. 
A l’actualitat, imparteix docència sobre la gestió del patrimoni cultural i museus en diferents 
universitats catalanes. 
 
 
 
Data d´actualització 
17 maig 2019 


