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Estudis

Formació Universitària:
•

Llicenciada en Ciències per la UAB

•

Senior Managers in Government. Harvard Kennedy School
(2014)

•

Programa de Doctorat en Direcció d’empreses UPC
(2002-2004)

•

PADE IESE: Programa d’ alta direcció d’empreses
(2000-2001)

•

Postgrau en política i govern UPF-ESADE-UAB
(1998-2000)

•

Postgrau en enginyeria de la formació. UPC
(1991)

•

Postgrau en Economia i direcció d’empreses UAB
(1990)

Programes d’especialització
•

Programa per Conselleres de Consells d’Administració IESE
(2011)

•

Programa “Pensar el lideratge”. Càtedra de Política i
Govern. ESADE. (2009)

•

PCC Profesional Certifed Coach por ICF. (2006)

•

Programa de Coaching organitzacional (ORCS)
Organization Relationship Systems Coaching). (2006)

•

Programa de Lideratge: Co-Active Leadership Program a
l’escola Americana The Coaches Training Institut (CTI).
(2006-2007)

•

Programa d’entrenament de Coaching Coactiu a l’escola
americana: The Coaches Training Institut (CTI) (2004-2005)

•

Diploma de Marketing ESADE (1992)
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Perfil professional:
•

Directiva

•

Coach en desenvolupament de lideratge de directius, en consells de
direcció i d’administració d’organitzacions empresarials, -nacionals i
internacionals-, governamentals i polítiques.

•

He impartit seminaris, conferències i programes de formació directiva i
de lideratge en empreses, organitzacions empresarials, governamentals,
socials i polítiques.

Experiència professional i institucional
•

Gener 2004 – actualitat: Fundadora i directora de Leadership Institut by
Núria Aymerich

•

Octubre 2015 – actualitat. Secretària General de Gremi de Fabricants de
Sabadell.

•

Gener 2011- Juliol 2015. Directora del Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (Escola de Policia de Catalunya i Escola de Bombers i Protecció
Civil de Catalunya). Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.

•

Gener 2011- Juliol 2015. Membre del Consell de Direcció del
Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya.

•

Membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona (2010 –
actualitat) nomenada pel Parlament de Catalunya.

•

Membre de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la Universitat de
Barcelona (2011-actualitat)

•

Membre del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de
Barcelona en representació de la Universitat de Barcelona (2012actualitat)

•

Membre del patronat de la fundació Solidaritat de la Universitat de
Barcelona (juliol 2015-actualitat)

•

Membre del Consell Assessor dels estudis de Dret i Ciència Política de la
UOC (2011- juliol 2015)
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•

Membre del Consell Assessor dels estudis de Psicologia de la Universitat
de Barcelona (2011-actualitat)

•

Membre del Consell Català de la Pau (gener 2011-juliol 2015)

•

2004-2010 Sòcia fundadora i directora de LEADERSHIP INSTITUTE,
desenvolupant lideratge directiu empresarial i polític. He exercit de
coach, dirigint i participant en canvis organitzacionals de grans i
mitjanes empreses i organitzacions.

•

1980- 2004: He ocupat diferents posicions a ESEC: directora general,
gerent, membre del consell de direcció, formadora i consultora.

•

Coach dels programes MBA i CEO’s a EADA (2005- 2010)

•

Membre del ple de la Cambra de Comerç i Industria de Sabadell (20062010)

•

Vicepresidenta de la Comissió d’ Industria, energia i innovació de la
Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell (2006-2010)

•

Membre de la junta directiva del Consell Intersectorial d’empresaris del
Vallés Occidental (2005-2010)

•

Membre de la Comissió de Responsabilitat Social a l’empresa de Foment
de Treball Nacional (2007-2009)

•

Membre del ple del Fòrum Econòmic de Sabadell (2008 –2010)

•

Autora del programa de radio Sabadell: “Coaching amb Núria Aymerich”.
94.6 FM

•

Presidenta del Congrés del Coneixement de Sabadell Ciutat (2005)

•

Consellera delegada de ITR (International Training & Research) (2000 –
2005)

•

Consellera delegada de l empresa de e-learning: Educamedia (2001 –
2007)

•

Tresorera i fundadora de VITEC. Viver Tecnològic de Sabadell (1996 –
2002)

•

Comentarista del programa Bon Dia Catalunya de TV3 (1997 - 2004)
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•

Comentarista del programa a la Bona Hora de Radio Sabadell (2005 2010)

•

Presidenta de l’associació de centres de formació continua de Catalunya
(1993-2000)

•

Responsable del àmbit de formació i cultura del Cercle pel Coneixement
(juny 2002 – 2004)

Conferències i publicacions
• En l’àmbit del desenvolupament de lideratge en àmbits empresarials,
politics i acadèmics.
• En l’àmbit de la cohesió i potenciació d’equips en organitzacions.
• Ponent en la Càtedra de Governança democràtica de ESADE
• Ponent sobre gestió del coneixement en diferents foros internacionals
• Ponent sobre lideratge en diferents àmbits acadèmics nacionals i
internacionals
• Actualment desenvolupant la tesi doctoral sobre desenvolupament de
lideratge en els comandaments del cos de Mossos d’Esquadra

Seminaris
• Desenvolupament del lideratge en directius i equips de direcció.
• Desenvolupament de lideratge en comandaments policials i
d’emergències.
• Cohesió i potenciació d’equips de treball
• Alineació d’equips directius i consells d’administració
• Resolució de conflictes en els equips
• Selecció de personal per equips d’èxit
• Alineació i potenciació d’equips en jerarquia
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Idiomes
• Català
• Castellà
• Francès
• Anglès
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