
 

 
 
Gemma Soler Raspall presenta la conferència ‘Vols tenir raó o          
ser feliç’, aquest dilluns 13 de novembre a les 19h.  
 
La coach terrassenca impartirà una conferència on desplegarà el seu pensament sobre            
‘el jo i la meva veritat’. ‘Voler tenir raó és la forma més comuna del gènere humà de                  
satisfer el nostre descomunal ego’, explica. Durant la xerrada convidarà a reflexionar            
entorn a l’ésser humà i el funcionament de la seva ment davant el fet de tenir raó. La                  
conferència tindrà lloc aquest 13 de novembre, a les 19h, a la sala d’actes del Centre                
Cultural Terrassa. 
 
Soler Raspall és coach i gerent de Salut360º, ha estat directiva de comunicació i              
relacions institucionals, consultora d’empreses a la Patronal Cecot i és inversora de            
Doiser, portal especialitzat en serveis per a PYME. Actualment es dedica a            
l’ecoemprenedoria, és professora en diverses escoles de negoci d’Eco Emprenedoria i           
Màrqueting amb consciència. Dirigeix la seva empresa Salut 360º, ha creat el portal             
decoingenium.com, sobre decoració ecològica i reciclable, escriu per a diverses          
publicacions  i col·labora en programes de TV i ràdio. 
 
Sinopsis conferència:  
 
Pràcticament tot ésser vivent sobre aquest planeta pretén tenir la raó en el que diu i el                 
que fa, al cap i a la fi, és la forma més comuna del gènere humà de satisfer el nostre                    
descomunal ego propi. És igual si es fereix a altres persones, fins i tot si es mutilen o                  
maten, quan la nostra pròpia raó porta fins hi tot a la violència. Una xerrada reflexiva                
entorn a l’ésser humà i el funcionament de la seva ment davant el fet de tenir raó. 
 
 
 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/gemma-soler-raspall-vols-tenir-rao-o-ser-felic/ 
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