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Molins, unametgequeaplicaelsprinci-
pisdelcoachingen l’àmbitde la sanitat.

No tothom pot ser coach, i encara
menysambcursetsde tres setmanesper
internet. “Cal treballar habilitats com
saber escoltar i formular les preguntes
adequadesperdespréspoder-ne feruna
síntesi i generar feedback”, diuFrancesc
Sedó, que va abandonar la docència fa
cincanys i s’ha especialitzat enel treball
amb adolescents. “Llegir el llenguatge
no verbal”, apuntaMolins. “Empatia”,
resumeixMariaJoséTorrente, unapsi-
còloga d’empresa que considera que el
procés comença “quanalgúdetecta que
alguna cosade la seva vidanoel satisfà i
descobreix que no té eines ni recursos
per canviar-la”. Lapersonaquedecidei-
xi iniciar sessionsde coaching serà con-
siderada sempre client o coachee, mai
pacient, perquè el que es tractenno són
malalties sinó bloquejos concrets que
dificulten els canvis.

Una conversa transformadora
L’eina principal del coach és la conver-
sa “enriquidora, poderosa, transforma-
dora, possibilitadora”, segons els tres
entrevistats. “El client et diu què vol
canviar. Però, de vegades, cal fer més
llumamb la lot per veure-himés coses.
La nostra feina és focalitzar aspectes
que no es veuen a primer cop d’ull”, ex-
plicaTorrente.

Un dels recursosmés freqüents que
es fan servir a l’inici d’un procés de co-

aching és el que es coneix coma roda de
la vida, un gràfic dividit en 8 porcions
que representen les parcel·lesmés im-
portants del mapa personal. El client
puntua cada àrea del 0 al 10, cosa que
permet al coach establir una primera
diagnosi.

“Aquest dibuix ajuda a veure-himés
enllà i a prioritzar. No necessàriament
es comença pel que teòricament està
pitjor”, aportaMolins.

En el coaching personal és sempre el
clientquidecideixperoncomençar iqui
marcaràlapautaentoteslessessions.

El coach orienta amb pregun-
tes, però no opina, per-
quèelquebuscaésun
“efectemirall”: “Que
s’adoni de les seves
contradiccions i au-
tomatismes a partir
de la síntesi fidel que
femde les sevesparau-
les. De sobte, pot veure
cosesquenoquadrenique
l’ajuden a reestructurar el
discurs”, asseguraSedó.

És difícil establir la
frontera que separa el
coachingde lapsicolo-
gia, un debat que està
viu en totes dues comu-
nitats. “Si mires al pas-
sat, no és coaching”, opina
Francesc Sedó. “D’estar ma-
lament a estar bé, és teràpia.D’estar

E
l coaching és un concepte tan po-
pular comdesconegut.Coach, que
vol dir entrenador en anglès, pro-
vé d’una paraula hongaresa del se-
gleXVII que significa carruatge i,

per extensió, el que porta el carruatge.
Però és lògic associar el coaching als
Estats Units, perquè és allà on va néi-
xer als anys 70 i en l’àmbit de l’esport,
en elmoment en què els equips de fut-
bol americà van descobrir que el rendi-
ment del conjuntmillorava si, a part de
les qüestions esportives, es treballaven
també les personals.

Pel·lícules com Coach Carter, amb
Samuel L. Jackson, o el fet que perso-
natges tanconeguts comHillaryClinton
iPepGuardiola tinguinohagin tingut el
seu coacho equip de coachesparticular
per entrenar-se mentalment, han con-
tribuït a divulgar el concepte, però no
pasunametodologiaquedurant els anys
90 va triomfar en elmónde l’empresa i
que ambel noumil·lenni es va expandir
aEuropa i al terrenypersonal.

FrancescSedó,MariaJoséTorrente i
JaciMolinsesvanconèixera laprimera
ediciódelmàsterde coachingde laUni-
versitat de Barcelona i formen part de
l’associacióCoachingCatalunya.Laseva
rigorosa formació els porta a denunciar
l’intrusismequehihadins laprofessióen
un moment laboral difícil per a tanta
gent. “Ami em fan tanta por els coaches
que inciten a deixar la feina com la gent
sense feinaquees fa coach”, declaraJaci

Mar Cortès

El ‘coaching’ ajuda a posar enmarxa objectius establerts a partir d’unametodologia concreta que incita a l’acció.
Tres professionals formats en la primera promoció del màster de ‘coaching’ de la Universitat de Barcelona

expliquen com s’entrena la ment per aconseguir canvis perdurables en el temps
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flictes) i les habilitats socials i comuni-
catives (com demanar feina, com par-
lar en públic o com enfortir la confian-
ça i l’autoestima).

Els coaches aspiren a aconseguir
dels seus clients el que s’anomena un
canvi del tipus 2. “Un canvi que s’ha
relacionat amb alguna cosa profunda
i que, per tant, és perdurable, soste-
nible en el temps”, explica Tor-
rente.Hi ha cert risc d’abando-
nament perquè requereix “es-
forç i una gran implicació per-
sonal”. El factor econòmic pot
també contribuir a interrom-
pre els processos. Sedó propo-
sa el coaching de grups, que
surtmés bé de preu, iMolins,
l’intercanvi a partir dels prin-
cipis del banc de temps: “Jo et
faig sessions de coaching i tu
ami classes d’anglès”.

Com funciona:
tres casos reals
Els coaches actuals no són
comKen Carter, l’entrenador de
bàsquet que va inspirar la
pel·lícula del 2005. Els clients
d’aquests professionals també
s’allunyen de l’estereotip fixat al
cinema. El Martí (30 anys) ha
superat el bloqueig que li
impedia acabar la carrera.
L’Elena (47) s’ha aprimat després
de descobrir quina era la seva
autèntica motivació. LaMaria
(55) ha deixat de sentir dolor des
que l’ha relacionat amb aspectes
emocionals de la seva vida.

bé a estarmillor, és coaching”, clarifica
JaciMolins. PeròMaria JoséTorrente
matisa: “Ésuna líniamolt prima, perquè
de vegades és inevitable mirar enrere
per descobrir patrons de conducta que
impedeixen avançar”.

Hi ha consens, però, en tres fets: que
el coachhade saberderivar, quequalse-
vol coachhad’haver seguit el seumateix
procésde coachingperevitar reflectir en
els altres conductes pròpies i que cal
consensuar el nombre de sessions ne-
cessàries perquè no es creï una depen-
dència entre el client i la persona que el
guia cap al pla d’acció i de treball.

El que diferencia clarament el coa-
ching de la psicologia és el marc de les
sessions,moltmés flexible en el cas que
ensocupa, i el compromísd’accióquees
deriva de cadascuna.

El client surt sempre ambuna feina a
fer, per petita que sigui, com feruna tru-
cada telefònica llargament ajornada o,
senzillament, anotar enunpaper elmo-
ment en què es produeix un fet o es re-
peteix una sensació que angoixa.

Bloquejos recurrents
El ventall de problemàtiques que el
coaching pot assumir és ampli, però
l’experiència permet establir tres ei-
xos especialment adequats per ser
tractats amb aquesta metodologia:
l’organització personal (com gestionar
més bé el temps i l’estrès), les relaci-
ons personals (com afrontar els con-

L’eina principal del coaching és la conversa “transformadora”, coincideixen Francesc Sedó, Jaci Molins
i Maria José Torrente, membres de l’associació Coaching Catalunya. RUTHMARIGOT

L’exentrenador del
FC Barcelona
Pep Guardiola
i l’exsecretària d’Estat
dels EUAHillary
Clinton han seguit
sessions de coaching
per entrenar-se
mentalment.
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