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En els darrers anys el coaching s’ha posat de moda. Tothom en parla i són cada vegada
més les empreses que utilitzen els serveis de professionals d’aquest camp per tal de
potenciar les possibilitats reals de la seva empresa, augmentar la productivitat, so-
lucionar problemes de relació interpersonal, millorar l’ambient laboral o, fins i tot,
aconseguir la felicitat dins l’empresa, una paraula fins fa pocs anys tabú en l’àmbit
empresarial.

Ens acompanyen dues dones que es dediquen professionalment al coaching i que
són membres de l’AGE: la Lluïsa Cercas, de l’empresa Aretai i la Joana Frigolé, psicò-
loga i coach professional. Parlem de què significa, què és i quins beneficis comporta
a l’empresa i a l’organització. En definitiva, volem conèixer les diferents oportunitats
que es poden arribar a generar a través del coaching. 



NOVEMBRE 2015  GIDONA  

75coaching < converses AGE

QUÈ ÉS EL COACHING?
Per la Lluïsa Cercas, el coaching és una eina més: “A mi el
que m’agrada dir, el que sento que sóc, és llicenciada en
filosofia. Un saber eminentment pràctic que representa
la primera teràpia que va existir. El coaching s’alimenta
d’una banda de la psicologia i de l’altra de la filosofia”. 

La Joana Frigolé afegeix que la psicologia va néixer a partir
de la filosofia i la curiositat per saber els mecanismes rela-
cionats amb el nostre pensament. Però també puntualitza
que: “A partir dels 60, amb els nous avenços tecnològics
i l’àmplia investigació, s’ha objectivat el funcionament
del cervell i la repercussió en la nostra biologia, en els
nostres sentiments, comportaments i emocions”. Per
tant, com que és mesurable i objectivable també podem de-
finir fórmules de millora i podem acompanyar les persones
per aconseguir canvis en els seus hàbits, en les seves rela-
cions, en la forma de prendre decisions, a gestionar les seves
emocions i en la forma de viure en general. “El que em sap
greu és que els psicòlegs, en el seu moment, no sabés-
sim comunicar de manera prou efectiva l’impacte emo-
cional a les organitzacions i a la nostra vida quotidiana,
perquè de fet el coaching ha entrat a les nostres vides
fa relativament poc... Però els coneixements dels quals
partim, ja fa anys que estan comprovats i consolidats”.

La Joana Frigolé ens explica també que: “La meva expe-
riència professional neix a l’empresa privada. Quan vaig
acabar la carrera de psicologia, vaig començar a treba-
llar a l’àrea de Recursos Humans, primer en una empresa
privada i posteriorment amb la meva pròpia consultoria.
Per tant, he conviscut sempre amb la preocupació de les
empreses per trobar les fórmules per aconseguir perfils
idonis per a cada lloc de treball i  per potenciar l’aprofi-

tament del talent i la motivació i implicació dels treba-
lladors. Després de molts anys fent selecció, formació i
consultoria per a les organitzacions, poc a poc m’he anat
centrant a treballar més directament amb i per a les per-
sones. Des del meu punt de vista, qualsevol responsable
de recursos humans ha de ser conscient que el coaching
permet obtenir uns resultats que amb la formació i con-
sultoria tradicionals són inimaginables”.

UNA VISIÓ HUMANISTA
DINS L’EMPRESA
A mi m’agrada descriure’m com una transformadora de
creences i d’emocions a les organitzacions, afirma la Joana
Frigole, que conclou: “Per mi, el coaching és un pas més
en el procés per buscar noves formes de simplificar les
nostres vides, ser més efectius i més feliços”. 

Aquest principi és aplicable tant a la vida personal com a la
professional. Accedim a les persones des de l’empresa per-
què és una manera d’arribar a molta gent i anar generant un
canvi cultural i social.

La Lluïsa Cercas creu  que el coaching és una etiqueta que
és fàcil de vendre: “Jo treballo molt en l’àmbit de l’em-
presa i també en el de l’administració amb aturats i tre-
balladors en actiu, i sovint la crítica que es fa és que la
formació no serveix per a res, això passa perquè la
major part de la formació es fa a un nivell molt superfi-
cial. Per tal que realment es produeixi una transformació
en la persona és imprescindible arribar a l’emoció i a les
creences lligades a aquestes emocions. Però si no arri-
bem a les emocions no hi ha transformació possible”.
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Per la Joana Frigolé, la formació tradicional sobrevalora els
coneixements i no té en compte l’impacte del voler i poder
fer. Efectivament una cosa és “saber” que fumar fa mal, que
els dolços engreixen, i una altra és “fer” o “deixar de fer” això
que ens perjudica.

Cal un canvi molt més profund, des de l’arrel, anant a buscar
les creences i les emocions que estan implicades en aquests
hàbits, que “tot i que sabem que no ens van bé” no som ca-
paços de canviar-los. El coaching integra el que pensem amb
les emocions que sentim i el seu impacte en el nostre cos. 

QUÈ DIFERENCIA EL
COACHING DE LA
TERÀPIA TRADICIONAL
Totes dues estan d’acord que el coaching no és el mateix que
la psicoanàlisi ni la teràpia tradicional. Per Lluïsa Cercas: “És
una teràpia molt més democràtica en el sentit que el
coach només acompanya el procés de transformació, no
és gens directiu i que, a diferència d’aquest, no només
mira el passat. Buscant el passat ens podem passar la
vida. El coaching pot mirar el passat en moments con-
crets, és important saber des de quan i per què tens unes
emocions determinades, però no només aquest aspecte i
de passada”.
La Joana Frigolé apunta que: “Per això el coaching s’ha con-
vertit en una eina tan poderosa a les organitzacions, per-
què va per feina, mira el futur, planteja objectius, activa
reptes ambiciosos i mostra la forma d’aprendre a apren-
dre. El coaching ni ensenya ni dóna lliçons. El coaching fa
de mirall per tal que un mateix pugui percebre com s’au-
tolimita, les pròpies possibilitats de canvi i l’ambició per
anar més enllà. I aquest mirall l’activem, sobretot, fent

preguntes que un mateix no s’ha fet abans”.

Cercas afirma que: “El coaching fa que actuïs, que facis,
dissenyis, plantegis reptes, tinguis  objectius... El victi-
misme no hi cap dins el coaching. El coaching bàsica-
ment apel·la a la responsabilitat personal.  No deixem
que la persona, el líder, l’empresari, l’autònom es recreï
amb el seu passat o les seves mancances”. 

Frigolé emfatitza el fet que no vol dir que no parlem una mi-
queta del passat. És important que durant el procés escol-
tem i empatitzem amb la història que ha portat la persona
on està. “Jo en dic el moment “bla, bla, bla, bla..., el mo-
ment de les explicacions i autojustificacions. Però des-
prés sempre farem la pregunta: I bé, i ara, què penses
fer per canviar la situació que expliques?”.

AMPLIAR LA MIRADA
DE LES SITUACIONS I
TROBAR ALTERNATIVES
DE SOLUCIÓ
La Lluïsa Cercas explica que: “Quan vols acompanya-
ment, quan truques a un coach ja has fet un pas molt
important, ja has fet una part del procés. Jo veig una
evolució en la meva teràpia quan detecto un canvi de
mirada, quan la persona canvia la manera de veure una
situació o una persona, quan hi pot veure des de dife-
rents perspectives ampliant les seves possibilitats d’ac-
tuar. No és tant la realitat sinó la percepció de la
realitat, no és tant allò que tens al davant sinó com ho
mires, i són les teves creences les que conformen
aquesta percepció. Per això es diu que el coaching és
un treball amb les creences”.
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La Joana Frigolé es reafirma en aquest aspecte de la mirada:
“El que diu la Lluïsa sobre la mirada és una de les claus
del coaching. És impressionant veure com les persones
canvien la seva vida només ampliant el seu punt de vista.
De fet, sempre, les solucions i alternatives ja hi eren pre-
sents, però simplement a vegades estem tan encegats
que no les veiem”.

El coaching no aporta solucions, segons la Lluïsa: “A pregun-
tes tipus <<Com s’arregla això?>> o  <<Com se solu-
ciona?>> jo sempre dic que no ho sé. Però si es treballa
podem encarar el problema d’una manera diferent. Se t’o-
bren moltes possibilitats i es fuig del blanc o negre”. Per
la Joana: “El coaching no et dóna solucions, et dóna pos-
sibilitats de trobar alternatives i t’obre portes per generar
canvis”.

Cercas afirma que: “Moltes vegades no cal analitzar ni par-
lar amb tota l’empresa, tant sols hi hagi una persona a
l’empresa que canviï la mirada, ja canvia tot el voltant.
Això és el que diu el pensament sistèmic, que tots estem
connectats  i que si canvia un element canvia tot el sis-
tema. No cal fer coaching a tothom. És pretensiós voler
canviar a tothom. No són els altres els que han de can-
viar, és la nostra mirada la que ha de canviar. El canvi
està en nosaltres”.

Per Frigolé l’empresa és un organisme viu i com a tal s’hi ge-
neren discrepàncies, desajustos i situacions que són viscudes
amb conflictivitat. La nostra intervenció consisteix a donar re-
cursos als implicats clau i d’alt impacte dintre del grup per tal
que trobin fórmules més constructives per resoldre aquestes
situacions i facilitar el canvi de tot el sistema.

Cercas diu que: “Potser a vegades et concentres molt més
a fer la feina molt bé, a ser excel·lent, que a servir les per-
sones. No es tracta de fer-ho molt bé sinó d’escoltar el
grup.  Nosaltres acompanyem les persones i si una per-
sona determina que té un problema o un conflicte és la
mateixa persona que s’ha d’adonar que el té”. 

LES EMOCIONS I LA
FELICITAT A L’EMPRESA
Per la Joana Frigolé el coaching no és només una “tècnica”
que et permet obtenir millors resultats, sinó una manera de
veure i viure la vida i la feina. Les creences que tenim i les
emocions que ens acompanyen en el nostre dia a dia deter-
minen la nostra salut mental i la del  nostre cos. I, per des-

comptat, aquest concepte també és aplicable a la salut or-
ganitzativa. Hi ha empreses malaltisses carregades de des-
ànim, enuig, queixes, crispació..., tot i els seus coneixements,
avenços tecnològics i preparació indiscutible.

Els recursos humans han anat evolucionant d’acord amb l’e-
volució de les empreses, que durant les dècades dels 70 i 80
es van enfocar a potenciar la productivitat, la tecnificació,
l’increment de volums i la recerca d’alt rendiment; a partir
dels 90 van prendre protagonisme la qualitat, els procedi-
ments de treball, la motivació, la participació, les noves es-
tratègies de lideratge i la millora contínua... Amb la crisi fem
un pas més, LA PERSONA pren una gran rellevància. A tot el
que ja hem assolit hi afegim els valors, les inquietuds perso-
nals, la recerca d’un sentit a allò que estem fent i la poten-
ciació del benestar i equilibri emocional.

La Lluïsa diu: “S’ha d’aconseguir que les persones siguin
conscients del seu poder, de les seves fortaleses i no
s’ha de mirar tant les seves mancances o debilitats, i
s’ha d’introduir la paraula “felicitat” a l’empresa, creure
en la felicitat dins l’empresa, dins l’àmbit laboral. S’ha
de poder utilitzar aquesta paraula sense por. Parlar de
felicitat a l’empresa era un tabú i  és bàsic!“.

LA IMPORTÀNCIA
D’ESTAR A L’AGE
Per la Lluïsa Cercas: “La col·laboració és bàsica, un sol
no sobreviu. La col·laboració et permet créixer, aprendre,
t’ho permet tot i, per tant, estar en una associació com
l’AGE, l’associació gironina d’empresàries, possibilita
aquest creixement. Sovint la feina de l’autònom és soli-
tària, pertànyer a l’AGE em recorda que no estic sola, que
hi ha moltes dones amb els mateixos problemes, inquie-
tuds i objectius. Es creen afinitats respectuoses i crea-
tives. El sentit de pertinença és clau per l’ésser humà”.
Frigolé afegeix que: “Per mi l’AGE és un espai on puc tro-
bar-me amb un ampli ventall de dones amb diversitat
d’inquietuds, perfils professionals, interessos i objec-
tius. És una associació molt oberta i en la qual totes
tenim cabuda per demanar, oferir i compartir experièn-
cies i necessitats. Per descomptat, vull agrair a l’AGE que
hagi pensat en nosaltres per aquesta conversa amb Gi-
dona”.


