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La sòcia del despatx Carme García Jarque, participa en 
una de las candidatures a la presidència de la Cambra de 

Comerç de Barcelona 
 

Barcelona, 1 de juny de 2018. Carme García Jarque, 

directora de la divisió de serveis financers de FJMadvocats, 

participa en la candidatura encapçalada per l’advocat i 

economista Ramon Masià a la presidència de la Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 

Barcelona.  

 

Garcia Jarque —economista, diplomada en Dret Tributari i 

Assessoria Fiscal, PADE per IESE i mediadora civil i mercantil 

per UNIR— concorre amb d’altres 38 candidats a les diferents vocalies sota un programa 

que vol, en el període 2018-2022, “Empresalitzar la Cambra”, i que recull una sèrie de 

punts. Entre aquest que la Cambra sigui la institució que millori l’entorn de treball i les 

relacions entre les pròpies empreses del Grup Cambra; que faciliti la major connectivitat 

internacional de Barcelona; que acompanyi en la recerca de noves oportunitats de 

negoci i, per últim, que ajudi a les empreses de nova creació.  Les eleccions a les diferents 

cambres de comerç catalanes encara no estan convocades i és competència de la 

Generalitat fer-ho abans del 30 de setembre de 2018 

 
Sobre Carme García Jarque 

Economista per la Universitat de Barcelona, diplomada en Dret Tributari i Assessoria 

Fiscal pel Centre d'Estudis Empresarials, Programa d'Alta Adreça (PADE) per IESE i 

Mediadora oficial de civil i mercantil per la Universidad Internacional de la Rioja. Carme 

García Jarque es va incorporar a FJM Advocats com a màxima responsable de la divisió 

jurídica i financera el 2014. Compta amb més de 35 anys d'experiència en la pràctica 

professional, la major part d'ells en el sector financer tant privat com a públic.  

http://www.fjmadvocats.cat/
https://www.ramonmasia.com/candidatura
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En l'àmbit públic ha desenvolupat diferents responsabilitats en el Institut Català de 

Finances, entre altres Directora de Riscos així com Directora General (2006-2011) i 

Secretària de la Junta de Govern i del Consell Assessor. 

 

El 2011 va canviar l'àmbit financer públic pel de l'empresa privada on ha realitzat 

activitats d'assessorament financer con professional liberal i com a administradora 

concursal. També ha ocupat la Direcció Econòmica i Financera Corporativa del Grup DIR. 

També és vicepresidenta de la Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’ 

Economistes de Catalunya, ha impulsat la Xarxa de Business Angels EconomistesBAN, és 

Vocal del Comitè Executiu de PIMEC i és professora associada de EADA en l'àmbit 

financer. 
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