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La Dra. Bertran ha nascut a Barcelona, s’ha format a Suïssa pel batxillerat, Venècia, Itàlia, per la 
llicenciatura, Catalunya per al doctorat, i Estats Units per la formació de Coaching d’Èxit, Coaching 
Transformacional per al Benestar i d’E.F.T. (Emotional Freedom Technique o tècnica d’alliberament 
emocional, que forma part de la psicologia energètica, branca de la medecina energètica). Com a 
Coach d’Èxit i especialista en les emocions ajuda a les persones a ser elles mateixes tot desenvolupant 
el seu potencial i treient el que els bloqueja per a dur-ho a terme. Veure els projectes i transformacions 
en les persones o grups que venen a ella és el seu objectiu que viu amb passió, tot acompanyat-les.  
 
La Rosàngela ajuda també, com a Coach de Tapping per al Benestar, a les persones que volen crear 
benestar portant-les a fer un procés amb ella per superar els bloquejos i limitacions que no els 
permeten expressar el seu vertader potencial i valor per guanyar diners i manifestar el propi benestar 
econòmic. Per al coaching d’Èxit s’ha format amb els seus mentors : Jack Canfield (el primer coach 
d’Èxit del món) Margaret Lynch (Fundadora del Tapping per al Benestar) i Marcia Wieder, la coach de 3 
presidents d’Estats Units, per manifestar els teus somnis, i. avui capdavantera del Nobel Peace Price 
Wome’s Iniciative (Iniciativa de dones premis Nobel per la Pau)   
 
La Dra. Bertran utilitza la tècnica d’alliberament emocional la qual aplica per netejar els sentiments que 
frenen a les persones per a evolucionar i que va aprendre de la mà de Dawson Church (bestseller del 
llibre The genie in your genes) i del seu fundador al món, i professor predilecte, Gary Craig. Seguint la 
seva intuició, la vida la va fer anar a espategar justament a aquests mentors, fonts de valor incalculable 
per a la seva professió. 
 
Speaker, autora, Doctora per la Universitat de Girona i políglota, abans de coach, professora 
Universitària (Venècia, Trento en dues seus, Girona i Barcelona). És creadora de diversos cursos i 
workshops entre ells: Principis de l’èxit, Tapping per al Benestar i Tapping per al Canvi  que fa en 
anglès i català; L’Art d’Estimar que fa també en angles i català, workshops de Tècniques de claredat i 
progrés, Reconeixement, Celebració vital, etc. Creadora també de workshops de Recerca Emocional i 
d’Autoestima, i, molts d’altres tot creant un ambient de cohesió, joia i progrés naturals en els seus 
actes. 
 
Especialitat i Formació Professional d’Emotional Freedom Technique (EFT)  a San Francisco, 
Califòrnia. Certificat Professional de Coach d’Èxit (CPSC) a Tampa, Florida. Membre de la Federació 
Internacional de Coaching (ICF). Certificat de Tapping Into Wealth Coach (TIWC) o Tapping per al 
benestar, essent una de les primeres 50 coachs al planeta autoritzada per Margaret Lynch, de Boston, 
Massachussets i la primera a Espanya de Tapping per al Benestar. Membre de la Women Speakers 
Association (WSA) o Associació de dones speakers d’ U.S. i Canadà. Membre de l’ Associació 
Internacional de Teràpia amb Arts Expressives (IEATA) i per això també fa coaching d’Art. Ensenya 
també a ensenyar a professors.  
 
	
	
	


