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                                                                              El Prat de Llobregat a 6 de maig  de 2019 

 

 

 

Benvolguts/des, 

 

Com a President de Rotary Club d’El Prat, ens plau convidar-vos al sopar- conferència de 

na HERMÍNIA GOMÀ i QUINTILLÀ i al posterior col·loqui sobre el tema: “EL LIDERATGE AMB 

CLAU FEMENINA". 

 

Na Herminia Gomà ens diu que creu en les persones i en la seva enorme capacitat 

d'aprenentatge. Treballa amb elles des de les seves fortaleses i capacitats perquè puguin 

liderar les seves vides i aconseguir aquells objectius que els hi  donen sentit. Gaudeix fent 

escola i formant part d'un equip de professionals, i posa al servei del pacient, client o 

alumne, la seva intuïció, coneixements, experiències i comprensió. 
 

Na Herminia Gomà, és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB), experta en 

psicologia coaching pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 

Sòcia Fundadora i Directora General de l’Institut Gomà. 

Directora i Fundadora de l’Escuela de Coaching Teleològic. 

Co-Directora en Masters en Coaching i lideratge personal, en diferents universitats nacional e 

internacionals  i tutora en el marc del Pràcticum del Grau de Psicologia a la UB, a la Universitat 

Oberta de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, i Universitat Blanquera.  

Ha intervingut i organitzat diferents jornades de coaching i lideratge. També a organitzat a l’Institut 

Gomà i a la UB,  diferents jornades sobre sexualitat, a més un extens currículum que es relaciona a 

la web www.herminiagoma.com.  

Autora entre d’altres publicacions d’ “Autoestima para vivir” Ed. Paidós (2018) y “La gran guía del 

Coaching Teleológico” Ed. Paidós (2019)   

Celebrarem l’esdeveniment a l’HOTEL CIUTAT DEL PRAT,  Av. Remolar 46, el proper dimarts 

21 de maig  del 2019 a les 21 hores. 

 

Esperant la  vostra  assistència, per tenir l’oportunitat de tenir-vos entre nosaltres, aprofitem 

l’avinentesa per a saludar-vos ben cordialment 

 

Joan Anglès                                                                                                                

President R. C. d’El Prat                                                     

Any Rotary 2018-2019    

      

 

Es prega confirmar assistència: 

A Rotary:  Per correu electrònic a: elprat@rotary2202.org 

                    Per WhatsApp: 606 98 69 73 

El preu del sopar és de 25,00 € 

http://www.herminiagoma.com/

