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Núria Albertí
Les persones són el motor del canvi
Literatura, enginyeria i pintura. Núria Albertí, enginyera industrial, 

emprenedora de cap a peus, compagina aquests tres perfils. Es 
dedica amb entusiasme a la literatura infantil i juvenil. A més, 

s’atreveix com a formadora en intel·ligència emocional d’adults i 
també amb la pintura. Tres en una. 



FULLS dels 
ENGINYERS 19

Quan li preguntaven què volia 
ser de gran, sempre responia 
decidida: escriptora! Malau-

radament ser escriptora no és una 
carrera, així que la seva habilitat amb 
els estudis i la in§ uència del seu pare, 
també enginyer, van fer que estudiés 
Enginyeria. Es va graduar com a eng-
inyera d’organització industrial per 
l’ETSEIB, i va ser a la universitat 
quan es va començar a interessar per 
la intel·ligència emocional i la Progra-
mació Neurolingüística (PNL). El seu 
projecte de � nal de carrera es va centrar 
en com millorar les habilitats directives 
dels estudiants de la UPC, però el seu 
objectiu era fer entendre que a vegades 
no n’hi ha prou amb saber entendre les 
màquines. Les persones són el motor 
del canvi i treballar en grup requereix 
valors i habilitats d’empatia i assertivi-
tat. Actualment és formadora d’adults 
en aquesta matèria i està acabant un 
llibre sobre “directius iogurt”, direc-
tius amb data de caducitat, proposta 
que va acceptar gustosament. Les seves 
sessions centren els seus esforços a 
entrenar persones a l’hora de marcar 
límits en l’àmbit personal i laboral. 
Amb un somriure m’explica que la 
decisió d’estudiar Enginyeria li ha 
donat un per� l poc habitual, ja que 
la majoria d’escriptores de literatura 
infantil i juvenil són de lletres, mestres 

i periodistes. En les seves novel·les 
s’hi pot descobrir molta intel·ligència 
emocional, i no descarta tractar temes 
més tècnics, però de moment es dedica 
amb molta il·lusió a escriure novel·les 
i poemes per a públic infantil i juvenil. 
Confessa que li agrada escriure de nit, 
quan tot està en silenci. Sempre du una 
llibreta, perquè mai se sap quan tindrà 
un moment per escriure. “Em con-
sidero una persona afortunada. Quan 
vaig a les escoles em reben amb tots 
els honors”, a� rma. La seva manera 
d’explicar el món als més petits té èxit. 
“La creativitat s’ha de potenciar des de 
nens. Cal aprendre a pensar diferent”. 
Els nens sempre em sorprenen, explica. 
“Una vegada un nen es va atrevir a 
musicar-me un poema a ritme de rap”, 
diu. Entre la seva obra també hi té tres 
llibres de poemes musicats. El primer, 
Poemes i cançons de bressol, el va fer perquè 
estava a punt de ser mare i no trobava 
res que li agradés per cantar al seu 
bebè. El seu marit l’animava: “I per què 
no ho fas tu?”. I precisament va ser amb 
aquesta frase que la Núria va començar 
a pintar. Els seus quadres desprenen els 
valors i els sentiments que li desperten 
els animals i els paisatges que pinta. Al 
principi pintava fruit d’una necessitat, 
i ara ja n’ha venut alguns i prepara el 
llançament de la seva pàgina web.

Per a més informació: www.nuria-alberti.net / arraona03@yahoo.es


