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MARBRES, GRANITS
I MATERIALS PER A LA 

CONSTRUCCIÓ

Rajoles, Sanitaris...
Exposició, magatzem i taller de marbre

Pressupost sense compromís

Av.Pirineus, s/n
25620 TREMP (Lleida)

Tel.   973 65 07 09
Fax   973 65 29 47

SERVEIS
FUNERARIS

BRUNA

40 anys d’experiència per donar-te un 
servei integral en tot el que necessitis

Amb una trucada ens ocupem de tot 
669 44 09 76 - Jordi

ESCALÓ - Pallars Sobirà

Comptem amb vehicle propi

Emili Tena Medran - Coaching Executiu. Empresarial. Polític. Familiar - TALARN - 679 510 825 - emili_tena@terra.com

EMILI TENA MEDRAN
Coach - 679 510 825

emili_tena@terra.com
Despatx D2 CITA Talarn - C-13 Km 90.2

25630 Talarn - LLeida

Pintura
Estucs variats
Revestiments decoratius
Tractaments fusta
Polit i envernissat
de parquet
Neteja de pàrquings
Xorrejat amb sorra
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Dins del món del coaching tenim una dita 
que l’utilitzem sovint: és més important 
allò que NO saps que allò que saps. O  
està la versió reduïda de la mateixa fra-
se: No sabem que No sabem. 
Des d’aquest nou paradigma, la persona 
que té integrada aquests dos conceptes 
és una persona amb un gran potencial 
pel seu desenvolupament o el de la seva 
empresa. Per contra,  no hi ha res més 
perillós dins d’aquest món trobar-te un 
empresari que et digui que ho sap tot de 
la seva feina, empresa, sector o activitat. 
Indubtablement, aquest empresari està 
destinat al fracàs del seu negoci.

Els qui em seguiu mensualment sabreu 
que el Coaching és una disciplina d’apre-
nentatge, des-aprenentatge i sobretot de 
presa de consciència ja que mentre més 
conscients siguem de les nostres limi-
tacions, punts forts, debilitats, punts de 
ceguera... més podrem actuar sobre una 
realitat que cada vegada és fa més gran. 
I, justament, el fet d’expandir aquesta 
realitat, fa que l’empresari comenci a 
veure portes obertes i noves possibilitats 
a on abans no les veia superant-se a si 
mateix d’una forma que mai no s’hagués 
imaginat.
Ara bé, com s’ha de realitzar aquests 
aprenentatge?. Tenim la creença que el 
món empresarial és pragmàtic. No obs-
tant, comencen a existir veus represen-
tatives a nivell mundial que comencen a 
desterrar aquesta forma d’actuar de les 
empreses. És més, particularment, puc 
donar fer que existeixen altres formes 
de aconseguir resultats que no pas de la 

Mercantilisme de la formació de Coaching

forma a la que estem acostumats. 

Dins d’aquest món pragmàtic, algunes ve-
gades se’m contracta per realitzar cursos 
intensius i bonificats  de Coaching. Tot i 
que accepto, sempre indico que el coac-
hing és una disciplina per integrar concep-
tes o modificar o adquirir noves habilitats 
i actituds. I és que, psicològicament, una 
nova habilitat requereix de com a mínim 
40 dies de continua pràctica per integrar-
la en la teva nova forma de ser. 
A on vaig a parar. Malauradament el mer-
cantilisme de la formació empresarial. No 
poso en dubte que per adquirir coneixe-
ments tècnics sobre alguna assignatura 
pugui ser adient una formació intensiva, 
inclús que no sigui presencial. Però hi ha 
altres tipus de formació que fer-la de for-
ma intensiva pot significar el NO aprofita-
ment de tots els recursos.  

Una formació intensiva si que pot servir 
per aprendre determinats conceptes o 
inclús per prendre consciència dels punts 
cecs que l’individu té, o prendre conscien-
cia de les coses que esta realitzant mala-
ment. Però hi ha un abisme  entre prendre 
consciencia i aprendre i portar a terme les 
accions, formes de pensar o formes de 
ser per solucionar el problema.
La formació intensiva pot equiparar-se 
a una conferència motivadora: els seus 
efectes són limitats en el temps. O per 
exemple, com un augment de sou: al cap 
de 6 mesos, la persona torna a estar des-
motivada.
Per aquest motiu promoc la formació pre-
sencial i no intensiva del Coaching donat 

que una nova habilitat o una nova forma 
de pensar no és canvia en una setmana 
ni en un cap de setmana.  Trencar una 
creença limitadora es relativament fà-
cil. Acompanyar  a aquesta persona en 
aquest procés ja es un pel més compli-
cat. Generar aquest marc de confiança 
entre Coach i client i allargar-la durant 
uns mesos.

El coaching és una disciplina que dema-
na temps. Temps per a la reflexió i l’au-
toconeixement. 

Existeixen molts companys de profes-
sió o empreses dedicades a habilitats 
directives que ofereixen cursos i tallers 
intensiu i on-line. Això no és més que la 
mercantilització de la formació. Estan 
buscant el benefici empresarial que no 
pas ajudar en el creixement professional 
del seu client.
Personalment, i tot i que això pugui anar 
en contra dels meus beneficis, crec enor-
mement en el potencial del Coaching i 
crec que la millor forma que tenen els 
meus clients per arribar als seus objec-
tius és mitjançant una formació allargada 
en el temps, per tal de realitzar aquesta 
integració i per tal de sentir-se acompa-
nyat durant tot el procés de canvi i per 
tenir un suport en els moments delicats 
que puguin sorgir en la organització.


