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Sergi Mingote - Pedro Solórzano



Pedro Solórzano
Ha viscut i treballat als 5 continents. Li encanta la 
diversitat i ajudar les persones. De fet, participa 
en associacions d'ajuda contra el maltractament 
infantil i "discapacitats". Li agrada explorar fora 
de la "Zona de Confort”. D'entre les seves 
nombroses titulacions destaquen les següents:  

  • Màster en Lideratge i Comunicació per la 
Universitat de Màlaga.

• Màster Coach Organitzacional (Executiu i 
d'Equips).

• Practitioner i Màster en PNL Remodelada 
DBM® (Development Behavioral Modeling).

Sergi Mingote
Sergi Mingote, conferenciant i Coach 
Executiu per The International School of 
Coaching. Diplomat en funció gerencial 
per ESADE i Màster en Cooperació 
Internacional i Direcció d'ONG i 
Associacions sense ànim de lucre. 

Actualment ambaixador de la candidatura 
olímpica d'hivern “Pirineus Barcelona 
2030” i president d’ONAT Foundation, 
organisme que dedica els seus esforços a 
la inclusió social mitjançant l'esport.

Alpinista d'elit i esportista d'ultra 
resistència amb 10 vuit mils. Entre ells un 
doble ascens a l'Everest per les seves dues 
cares i el K2 en solitari, sense oxigen 
embotellat.
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Conferències
“A pulmó”
Mai s'havia fet res similar, 367 dies, sis muntanyes de 8000 metres.                
Un repte al límit de la resistència humana i al límit de la vida.              
Al mateix temps l'Albert Cogul aconsegueix refer la seva vida, 
després d' un greu accident. 

“La lluita d’Arnau”
La història d'una família que lluita amb totes les seves forces per la 
vida del seu fill,que finalitzen amb una victòria contra el càncer.         
El relat s'entrellaça amb l'ascens solidari de dos alpinistes a unes de 
les muntanyes més perilloses de la serralada 
del Thien Shan (Kyrgistan), el Khan Tengri de 7.010 metres.

“La travessa de l'estret”
Un somni fet realitzar, realitzar la primera travessa mundial de l'estret 
de Gibraltar per parelles adaptades. Un nadador, multicampió 
Paralímpic, i l'altre no...i el més important, un equip.

“72 dies al límit”
Només set persones en tota la història han aconseguit enllaçar els 
ascensos als cims del K2 y el Broad Peak en una mateixa temporada 
sense oxigen embotellat. L'encadenament més ràpid de la història, 
que va sumar-se a l'ascens al Manaslu, en només deu dies.
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El procés permet a les persones participar en mètodes amigables 
amb el funcionament del cervell, que permeten converses 
complexes per a resoldre problemes complicats.

Programa RSC amb esport inclusiu
Des d’ON Coach desenvolupem un programa formatiu social, 
destinat a organitzacions i empreses, de la mà d’esportistes 
discapacitats d’alt nivell, que apropen la vostra organització a la 
inclusió social mitjançant l’esport.

Lideratge: El poder de l'Acte-Confiança
Aquest taller està dissenyat perquè els participants treballin en els 
conceptes i desenvolupament del seu lideratge, gestió del canvi, 
millora de la confiança i desenvolupament de competències. 

Intel·ligència Emocional 
Aquesta sessió de gestió i expressió d'emocions, és clau i peça 
clau per a les persones i organitzacions, una gestió adequada 
d'emocions a nivell personal i d'equips resulta en relacions 
professionals i personals sanes i una millora en el clima laboral .

Tallers
Lego serious play
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Tallers
Equips Funcionals
Equips Col·laboratius – Superant les 5 disfuncions de 
l'Equip.Aquesta sessió de desenvolupament d'equip es pot donar 
a equips funcionals que estan adoptant el canvi i tenen certa 
experiència a treballar junts.

Les 6 Bateries Del Canvi
Un programa de canvi efectiu que aborda les causes fonamentals 
dels problemes d'una organització.

Gestió d'Estrès: Mindfulness i IE 
Gestionar positivament l'estrès. Entendre que és l'estrès i com es 
forma -conèixer-nos millor i com el fomentem.

Cohesió d'Equips: Desenvolupant el 
Compromís
Aquesta sessió de desenvolupament d'equip de mitja jornada es 
pot lliurar a equips que són relativament nous però que 
preferiblement ja tenen una mica d'experiència treballant junts.

Orientació a Resultats
Els objectius del taller és que els participants puguin establir 
objectius clars, motivadors, entenguin les diferències entre 
motivació i compromís i que involucrin als seus col·laboradors per 
a la seva consecució.
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Contacte: Albert Barceló - on@oncoach.eu - +34 650434965 
www.oncoach.eu
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