
obama per a valencians

vicent partal



Springfield Illinois. 10 febrer 2007

Chicago Illinois. 4 novembre 2008

una cursa meteòrica a la presidència
què en podem aprendre ?



Si vols guanyar no t’has de sumar 
al consens dels altres, n’has de 

crear tu un de nou.



Ell, com a persona, ja és una altra cosa



però es desmarca del consens i en crea un de 
nou en oposar-se a la guerra el 2002

d’aquell discurs només hi ha vint segons
perquè els mitjans no en van fer cas



No hi ha estats rojos i estats blaus...
Som els Estats Units d’Amèrica !“
“en base a la seua història personal és

capaç de bastir un nou imaginari



La política és avorrida 
en temps normal.

Però per aconseguir un gran canvi 
cal una dosi enorme d’emoció



3 gener victòria al 
caucus d’Iowa
El gran discurs

...i una cançó que el
catapulta com un 

sentiment per a milions 
d’americans.



Per a guanyar les eleccions
has de saber com es juga bé en 

unes eleccions.



la victòria és molt més ajustada del que sembla. Menys 
de mig milió de vots hauria canviat el resultat



A Hillary la derrota 
usant les 

assemblees 
(Caucus) per a 

crear una bossa de 
vots imbatible.

Però Obama sap on ha 
d’anar a cercar el vot



Sap que els joves són el seu mercat 
fonamental i s’esforça en les àrees 

amb més joves de cada estat.



Analitza al detall les oportunitats

Canviant el sentit del vot en només deu comarques d’Indiana, 
més pròximes a Chicago i més plenes de joves, va aconseguir els 

deu mil vots de diferència que necessitava per a tombar el 
conjunt de l’estat al seu favor.



Sabia que podia guanyar si sumava
uns pocs estats claus i s’hi va implicar a 

aconseguir-ho. 



On van gastar els diners ?

Els va guanyar tots i, com es veu al mapa, va invertir en 
aquests llocs quasi tots els diners de la campanya. No feia 

improvisacions. Sabia des del primer dia com guanyar.



El candidat no és prou. Cal un gran 
equip. I es pot crear des de zero. 
Els professionals de la política no 

garanteixen res.

david axelrod Jon Favreau



Per a guanyar cal encarar els 
problemes sense por. Directament. 

I no amagar mai el que ets.



18 de març a Filadèlfia

Ho va fer quan el van atacar per les relacions amb un 
sacerdot radical afro-americà. No es va amagar ni va 
negar el que és. En canvi va posar de relleu com de 
profund és el problema del racisme i va explicar com 

l’eliminaria



Cal reconèixer el valor dels teus 
adversaris i fer-los sumar amb tu



Malgrat el seu dur enfrontament amb Hillary sempre va 
guardar les formes i sempre va respectar el fet que 

milions de persones l’havien votat. Per això li ha donat un 
dels càrrecs més importants de la seua administració. Cal 

seu inclusius.



La tecnologia és un enorme i gran aliat
i està provocant uns canvis enormes



Els grans diaris van donar suport a Hillary però sense 
adonar-se’n que bona part de la població ja no els llegeix i 
segueix molt més l’actualitat a través d’internet. Obama va 

bastir la seua victòria a la xarxa.



I no has de fallar a l’hora de la veritat



Va guanyar tot el que s’esperava
que guanyaria i es va quedar

pels pèls quatre dels cinc
estats que decidien, amb marges de menys de dos punts.



I no has de fallar a l’hora de la veritat

La tecnologia és un enorme i gran aliat i està provocant uns canvis enormes

Cal reconèixer el valor dels teus adversaris i fer-los sumar amb tu

Per a guanyar cal encarar els problemes sense por.  Directament. I no amagar mai el que ets.

El candidat no és prou. Cal un gran equip. I es pot crear des de zero. 
Els professionals de la política no garanteixen res.

Per a guanyar les eleccions has de saber com es juga bé en unes eleccions.

La política és avorrida en temps normal.
Però per aconseguir un gran canvi cal una dosi enorme d’emoció

Si vols guanyar no t’has de sumar al consens dels altres, n’has de crear tu un de nou.


