
15. El polítc es pot ajudar 

del coaching en la genera-

ció d’una ciutadania res-

ponsable i no pas victimis-

ta per d’aquesta forma 

enfortir-la en els moments 

d’aversitats. 

 

 

 

 

 

Coaching i política tenen 

un llarg recorregut per fer 

en comú, generant noves 

realitats i nous punts de 

diàleg amb la ciutadania. 

 

 

 

 

 

I recordar que no és el 

mateix saber de coaching 

que saber fer coaching. 

 

 

En el projecte d’introduir el 

Coaching en l’àmbit polític  faig 

referència a els següents 15 

punts per fer una alianza entre 

aquestes dues disciplines. 

1. El coach és una figura aparti-

daria i apolítica. Això provoca al 

nostre client descobrir nous 

punts de vista i noves realitats. 

 2. El coach incita al polític a fer 

revisions de les conversacions 

que té amb els seus 

col.laboradors, família i amb si 

mateix. 

3. El coach acompanya al polí-

tic en el seu desenvolupament i 

en el compliment de les prome-

ses electorals. 

4. El coach acompanya al polí-

tic a contruir la confiança, tant 

amb els col.laboradors com 

amb la ciutadania. 

 

5. El polític  trobarà en el Co-

ach una relació completamente 

simètrica: estem en el mateix 

nivell. 

 

6. El polític trobarà en el coach 

una figura per a la gestió de 

l’incertesa. 

 

7. El coach extreurà del politic 

tots els valors personals que 

també pot transmetre a la ciu-

tadania, fent d’aquesta forma 

una  coherència entre el que el 

polític és i el que reflectéix en 

la ciutadania. 

8. El coach acompanya 

al polític en la seva apor-

tació a la ciutadania. 

 

9. El coach fa confrontar 

al polític a la realitat. A 

diferència d’un assessor 

que per tal “d’adular-lo”, 

en el bon sentit de la 

paraula, deixen de veure 

altres realitats. 

 

10. El coach entre sense 

prejudicis, amb comple-

ta transparència i desde 

la confiança total amb el 

polític. 

 

11. Acompanyar-lo en 

els “quiebres” que pot 

tenir en la seva activitat. 

 

12. El coach fa prendre 

conciència de com estàs 

observant el context. 

 

13. El coach facilita la 

relació del polític amb el 

seu partit. Com gestio-

nar una possible desllei-

eltat per pensar de for-

ma diferent en algun 

aspecte en concret? 

 

14. El polític pot generar 

un llenguatge per empo-

derar a la ciutadania.  
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El futur no 
el podem 
preveure 
però si que 
el podem 

dissenyar. 
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