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Resum 

El present article es desenvolupa en tres 
parts: la programació del treball psi
cològic amb la Selecció de futbol olím
pica (1992), l'avaluació de l'entrena
ment psicològic, i la reflexió sobre 
diversos tòpics que s'utilitzen respecte 
a la intervenció psicològica en l'esport. 
L'objectiu de les tres exposicions és 
únic i per això mateix es reuneixen en 
un mateix article. 
L'esmentat objectiu és la realització 
d'una anàlisi breu d'aquells aspectes 
que resulten fonamentals en l'actuali
tat de la intervenció pràctica en psico
logia de l'esport. Sense cap mena de 
dubte, podríem parlar d'una pro
blemàtica major, però la necessitat de 
planificar i programar el treball, la ne
cessitat de dur a terme una avaluació 
cada vegada més "correcta" del mateix 
i, finalment, la necessitat de consoli
dar l'aplicació pràctica dels coneixe
ments psicològics (i amb això, la figu
ra del psicòleg esportiu), ens semblen 
prioritaris. 
En tot cas, el creixement i l'alça que 
està experimentant aquesta disciplina 
científica ha de donar lloc a nombroses 
reflexions sobre aquests i altres aspec
tes del treball aplicat que es perfilen a 
la part fmal d'aquest article. 
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AVALUACIÓ I CONCLUSIONS AL 
VOLTANT DE LA INTERVENCIÓ 

PSICOLÒGICA: 
EXPERIÈNCIA EN FUTBOL ALT 

RENDIMENT 

Aproximació menera I al treball 
realitzat ambla selecció olímpica 
de futbol 

Primerament s'exposa, en línies gene
rals, el Programa de Preparació Psi
cològica dut a terme amb la selecció 
olímpica de futbol, guanyadora de la 
medalla d'or en els Jocs Olímpics de 
Barcelona'92. 
Aquesta exposició es divideix en: a) els 
objectius establerts inicialment; b) la 
divisió del programa d'entrenament en 
tres fases (condicionament general, pre
paració específica i preparació compe
titiva); c) les conclusions obtingudes 
després de l'experiència. 

Punt de partida 

La figura del psicòleg esportiu, intro
duïda pel seleccionador nacional, va 
quedar emmarcada dins l'organigrama 
tècnic general de la Federació, i espe
cíficament de la s~lecció olímpica, ate
sa la prioritat del compromís de Bar
celona'92. 
La preparació psicològica es va in
cloure, per tant, dins el programa de tre
ball del cos tècnic amb vista a l'Olim
píada. 
La programació es va realitzar el mes 
de desembre de 1991, i es posà en mar
xa el mes de gener del 1992, amb una 
durada total de 8 mesos, fms a la fina
lització dels Jocs Olímpics. 

Objectius de la preparació 
psicològica 

Tenint en compte el plantejament ex
posat pel seleccionador (Sr. Vicente 
Miera), i les seves demandes i necessi
tats, els objectius de la preparació psi
cològica es van establir en tres grans 
blocs segons els períodes de treball: 

• Adaptació del treball psicològic. 
• Adaptació a la concentració pre-olím

pica. 
• Adaptació òptima a la competició. 

Adaptació al treball psicològic 
El primer objectiu a assolir era que 
l'equip i els jugadors a nivell indivi
dual s'adaptessin al treball psicològic. 
Tant la idea d'entrenament psicològic 
com l'entrenament concret en si ma
teix eren conceptes nous pels quals ca
lia una acceptació i adaptació. 
En segon terme, i un cop introduïda la 
figura del psicòleg en l'equip, l' objec
tiu era aconseguir l'assimilació dels 
exercicis i de les tasques que s 'havien 
de realitzar. Aquests exercicis inicials 
eren molt importants per poder dur a 
terme amb èxit, posteriorment, la pre
paració competitiva. 

Adaptació a la concentració pre
olímpica 
Com a segon objectiu s 'havia assenya
lat la correcta aclimatació a la dinàmi
ca de la concentració que durant un mes 
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es duria a terme prèviament a l'inici 
dels Jocs. Aquesta aclimatació s'espe-
cifica en dos aspectes fonamentals: 

Cohesió 
Atès que l'equip estava format per ju
gadors que durant la temporada i fins 
una setmana abans de concentrar-se 
eren rivals a la competició de la lliga 
calia millorar aquest apartat. 
Un primer punt d'unió era posar èmfa
si en les seves afinitats (edat, aficions 
extra-esportives, circumstàncies pro
fessionals en els seus clubs, etc.), i un 
segon punt, lògicament, era establir ob
jectius d'equip, de manera que tothom 
es sentís identificat amb la consecució 
de les metes i la col·laboració entre tots 
ells s'incrementés. Aquests objectius 
eren, prioritàriament: 

• Aconseguir un rendiment que portés 
a la consecució de la medalla d'or 
(amb el que això comporta d'entre
nament i preparació). 

• Alternativament, renovar la "imat
ge" de la selecció i guanyar una ma
jor atenció en la selecció de futbol 
per part dels aficionats a l'esport, que 
històricament no gaudia d'una gran 
tradició a les Olimpíades (amb l'ex
cepció d'Anvers). 

Motivació 
El nivell de motivació era, de bon co
mençament, més baix de l'esperat, ja 
que la competició arribava en un mo
ment molt negatiu, en coincidir amb 
el mes de descans que tenien els juga
dors i arribar aquests amb la saturació 
d'una temporada completa. El plante
jament inicial dels jugadors era que es 
quedaven sense vacances i a "empal
mar" una competició amb una altra. 
Quan acabés l'Olimpíada ja havien de 
començar la pretemporada amb els 
seus respectius equips. Un altre factor 
determinant era el poc prestigi de que 
gaudia l'esport del futbol dins l'am
bient olímpic. 
Ateses les deficiències inicials quant a 
motivació, el treball es va adreçar des de 
quatre punts: 

apunts: Educoció Fisico i Esports 19941351 44-50 

1. Objectius: Recordant als jugadors 
les metes finals, quan són encara 
llunyanes, perquè s'adaptessin mi
llor al treball, que en un principi no 
tenia una recompensa directa. 

2. Beneficis individuals: Els jugadors 
eren en una situació poc consolida
da en els seus clubs i el fet de trobar 
una relació directa entre el seu ren
diment amb la selecció i el seu esta
tus al club constituïa un bon re
forçador. 

3. Estimulació de cara a la millora per
sonal: comptant amb l'edat dels se
leccionats i partint del fet que no eren 
jugadors ja consagrats, se'ls va in
citar a cercar la seva pròpia millora, 
a través de l'experiència amb la se
lecció, i paral·lelament als altres ob
jectius ja exposats. 

4. Significat de competir en una Olim
píada: va ser necessari aportar da
des, documents i testimonis d'altres 
esportistes per tal que aconseguis
sin comprendre la importància i l' or
gull de prendre part en una Olimpí
ada, ja que en futbol aquesta estava 
situada en un segon pla sempre per 
darrera del Campionat del Món. 

Adaptació òptima a la competició 
Com a tercer objectiu o objectiu fi
nal, i per tant el més important, s' es-

tableix l'Adaptació òptima a la Com
petició. 
Lògicament, els objectius primer i se
gon s'adrecen a aquest tercer: perme
ten realitzar una feina més rigorosa en 
alliberar-o d'interferències (enfronta
ment amb la preparació psicològica, 
condicions perjudicials per dur-lo a ter
me, etc.). 
Aquest tercer objectiu es pot subdivi
dir recalcant els aspectes més rellevants 
que inclou aquesta "adaptació òptima". 
Per això es realitzà un estudi minuciós 
de la situació anímica i ambiental de la 
selecció, de la seva història i possibili
tats, obtenint com a conclusió els se
güents aspectes fonamentals del treball: 

a) Ai1lament de la pressió ambiental: 
tothom recordava la participació als 
Mundials d'Argentina'78, Espa
nya'82 i Itàlia'90, principalment en 
el partit inaugural. 

b) Expectatives d'èxit: arribats els mo
ments crucials de les competicions, 
la selecció corria el perill de perdre 
autoconfiança o desenvolupar un ex
cessiu conformisme. 

c) Un tercer aspecte subratllable, al 
marge de la tradició, era controlar 
l'ansietat pre-competitiva que ad
quireix gran relleu si es té en comp
te: 
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o La joventut dels seleccionats. 
o La inexperiència internacional. 
o El sistema de competició (no com 

a lliga). 

Programació 

Presa de contacte 
o Explicació inicial de la figura i fun

ció del psicòleg, aclarint els dubtes i 
deixant assenyalats les passes a se
guir. 

o Participació i convivència amb els 
seleccionats en totes les concentra
cions, per anar acostumant-se a la se
va presència, discutint temes dife
rents i evitant la imatge d'un 
observador passiu o excessivament 
crític. 

o Xerrades explicatives sobre Ansie
tat, Concentració, Visualització, 
exemplificades al màxim i aprofitant 
les seves pròpies manifestacions, 
vivències i dubtes. 

o Paral·lelament es va realitzar un tre
ball semblant amb el cos tècnic, tot i 
que de manera més informal, però 
tan imprescindible com l'anterior. 

L'expectativa creada davant la novetat 
va anar prenent forma concreta, de ma
nera que després dels primers compro-
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misos amistosos quedés definida la Ubi
cació i Funció del psicòleg i es creés 
una predisposició positiva a la futura 
feina. 
L'actitud inicial de tothom (jugadors i 
cos tècnic) va permetre que aquesta pri
mera fase fos completada sense trobar 
cap més resistència que la pròpia da
vant d'una novetat. 

Presa de dades i avaluació 
En aquesta fase, es va dur a terme la re
collida de dades, avaluació i interpre
tació de les mateixes, mitjançant: 

o Bateria de tests. 
o Entrevistes individuals. 
o Observació i enregistrament d'en

trenaments i partits. 

Amb tot això es va elaborar el perfil 
psicològico-esportiu de l'equip i de ca
da jugador. 
El perfil de l'equip va ser presentat 
al seleccionador, i en aquest es van 
detallar els aspectes més crítics del 
grup. 
Quant al perfil individual, fou presen
tat a cada jugador en particular per tal 
que contrastés les seves deficiències i 
qualitats, tingués en compte de quins 
aspectes havia de tenir més cura en la 
seva preparació i s'iniciés un treball 

més específic amb els que així ho re
querien. 

Preparació general 
Para¡'¡elament a les dues fases ante
riors, es va fer la fase de condiciona
ment general perquè els jugadors ad
quirissin les destreses psicològiques 
bàsiques (relaxació, entrenament ideo
motor, atenció, concentració, etc.) que 
després s 'haurien d'especialitzar de ca
ra a la competició. 

Preparació específica 
En aquesta segona fase d'entrenament 
es va intensificar la posada al punt de 
l'equip: 

o Seleccionant les tècniques concretes 
a emprar en la competició, i incre
mentant la seva perfecta execució. 

o Anticipant, mitjançant l'entrenament 
mental, el que seria la competició en 
general, cada dia de partit i els dies 
entremig, així com les circumstàn
cies ambientals (hotel, camps d'en
trenament, viatges, etc.). 

o Definint el pla competitiu i la rutina 
pre-competitiva, de manera que es 
consolidés sense esforç. 

Preparació competitiva 
El pla competitiu va consistir en l'es
calonament de les tècniques ja comen
tades, des de la vigília fins al dia des
prés, i sempre de forma dirigida, ja que 
el temps així ho exigia i no es podia pre
tendre una autonomia més gran. 

Conclusions 

En primer lloc cal valorar els avantat
ges dels quals es va poder gaudir des 
de bon començament, i que són res
ponsables de bona part de l'èxit del tre
ball desenvolupat: 

1. El convenciment del seleccionador 
de la necessitat d'una preparació psi
cològica específica. 

2. La disponibilitat de temps i espai 
adequats, sobre la base del primer 
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punt, per al desenvolupament del tre
ball, que va permetre complir la to
talitat del programa planificat. 

3. La disposició des del primer moment 
dels seleccionats, trencant amb la 
imatge de l'esportista despreocupat 
per la seva preparació, o escèptic da
vant de les novetats. 

4. El compromís i col·laboració de la 
resta del cos tècnic (seleccionador, 
metge, preparador físic i fisiotera
peutes) amb la tasca del psicòleg, i la 
compenetració existent en tots els 
vessants. 

Com a conseqüència de tot el que s 'ha 
exposat, podem extreure tres conclu
sions fonamentals: 

• La intervenció psicològica pot ser 
tant directa com indirecta, i ens sem
bla definitiu que la combinació 
d'ambdues permet desenvolupar un 
treball més complet i de millor qua
litat. 

• Cal planificar el treball per endavant, 
sense espera únicament que els es
deveniments ens indiquin el proper 
pas a donar, i incloent-lo dins el pro
grama general de preparació, però 
comptant amb la suficient flexibili
tat per adaptar-se a les circumstàn
cies de cada situació. 

• Finalment, sembla decisiu l'ambient 
general de treball, en especial la dis
ponibilitat de temps i d'espai, la ubi
cació del psicòleg com un membre 
més del cos tècnic, i la participació i 
compromís de l'esmentat cos en la 
preparació psicològica. 

Avaluació de l'entrenament 
psicològic 

Com hem vist respecte a la programa
ció i planificació de l'entrenament, pel 
que fa a donar flexibilitat als plante
jaments teòrics, el mateix ens trobem 
amb l'aspecte de l'avaluació de l'en
trenament. Abans d'entrar de ple en 
els mètodes d'avaluació, ens interessa 
ressaltar la importància de la ja es-
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mentada flexibilitat, quant a plasmar 
en la pràctica els supòsits tècnics que 
sustenten l'Avaluació psicològica. En 
el camp aplicat, dur a terme una ava
luació completa i rigorosa no sempre 
és possible, i en ocasions pot resultar 
problemàtic (Palmi, 1992). Ateses les 
circumstàncies actuals de la psicolo
gia esportiva (novetat en l'esport, polè
mica, etc.), l'avaluació és entesa per 
molts esportistes com una necessitat 
de confirmació de la utilitat de la nos
tra ciència, cosa que a vegades ens 
condueix a una bona recollida de dades 
però sense la confiança de l' esportis
ta. 
Per tant, entenem que l'avaluació té 
com a objectiu principal servir de re
tro-alimentació a l'esportista per con
tinuar progressant, i en segon terme per 
contrastar les dades de cara a agilitar o 
retardar els terminis de consecució 
d'objectius. 
En primer lloc, partim del principi que 
l'avaluació i la valoració de la inter
venció psicològica està en funció dels 
objectius establerts a priori. El grau de 
consecució dels objectius és el parà
metre per avaluar l'esmentada inter
venció. Per tant, hem d'insistir en la de
finició més específica possible dels 
objectius i de les dades i registres ob
tinguts per comparar-los amb els es-
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mentats objectius. Tot i això, conside
rem que l'exigència d'un bon sistema 
de valoració no pot i no ha de reduir-se 
a dades estadístiques o exclusivament 
quantitatives, que en l'afany d'equipa
ració amb altres ciències de l'esport ens 
fa oblidar de valoracions més qualita
tives que sempre s 'han de tenir en con
sideració. 
Actualment, la majoria dels subjectes 
(esportistes) amb els quals es porta a 
terme un programa de preparació psi
cològica, parteixen de zero, o almenys, 
amb una base en psicologia molt infe
rior respecte a la preparació física, tèc
nica o tàctica. Per aquest motiu, en ge
neral, podem fer correspondre els 
objectius a curt, mig i llarg termini amb 
l'adquisició i/o perfeccionament de des
treses psicològiques (curt termini), la 
posada en marxa en entrenament i com
petició de les destreses i recursos psi
cològics (mig termini), i la continuïtat 
i estabilitat d'aquestes destreses i con
ductes en competició i, juntament amb 
això, la continuïtat i l'estabilitat del ren
diment esportiu (llarg termini). 
D'aquesta manera, partim d'una pauta 
global, encara que posteriorment i de 
conformitat amb cada situació especí
fica es modifiquen les destreses a ad
quirir i/o el temps de consecució dels 
objectius. 
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Per tant, entenem que l'avaluació con
sistirà en: 

• Valorar si s'estan aprenent diverses 
estratègies, tècniques i habilitats psi
cològiques. 

• Valorar si es posen en pràctica dins 
l'àmbit esportiu d'entrenament i 
competició. 

• Valorar si es mantenen i apliquen 
amb continuïtat en la competició, i si 
donen lloc a un millor rendiment es
portiu general. 

Ampliant aquest esquema, podem dir 
que a curt termini ens interessa avaluar 
l'adaptació al treball psicològic, i les 
diferències entre la pràctica psicològi
ca i l'absència d'aquesta; per tant, ens 
basaríem en els autoinformes, test-re
test i enregistraments fisiològics per re
alitzar l'avaluació. 
A mig termini, comptem amb els au
toinformes competitius, enregistra
ments conductuals d'entrenament i 
competició, i la valoració de l'entrena
dor, ja que ens interessa avaluar com 
es van modificant les conductes espor
tives. 
A llarg termini, comptem, fonamental
ment, amb l'anàlisi quantitativa i qua
litativa de les dades obtingudes durant 
tot el procés, ja que ens interessa avaluar 
la millora o l'estabilització del rendi
ment esportiu i la incidència del treball 
psicològic en tot això. 

Avaluació en la selecció olímpka 

Per introduir-nos en la valoració del tre
ball, cal subratllar les característiques 
de la intervenció en l'equip olímpic i 
el temps de preparació: 

• El període de preparació era relati
vament curt, comptant a més a més 
amb els canvis dels components, de 
manera que es redueixen els termi
nis en la consecució d'objectius, i es 
modifiquen els propis objectius i la 
seva avaluació respecte al que plan
tegem per a un treball més continuat. 
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Cal tenir també en compte que s 'ha
via establert un objectiu previ al pu
rament competitiu (adaptació a la 
concentració), que per la seva natu
ralesa no s'enquadra dins els parà
metres esmentats i la valoració del 
qual només es va realitzar mitjançant 
el contacte directe amb els jugadors 
i els seus testimonis. 

• No es cercava l'estabilitat del rendi
ment, sinó el màxim rendiment en un 
període curt i intens. 

• El treball va ser molt dirigit fms al fi
nal, ja que no es pot pretendre una 
auto-regulació total dels jugadors en 
un termini tan curt de temps. 

A partir d'aquest plantejament, l'ava
luació es va realitzar prioritàriament en 
els entrenaments, i en els partits de pre
paració, amb l'objectiu de donar una 
retroalimentació als esportistes i un re
forç que generés un augment en el grau 
d'auto-confiança. 
L'adquisició de destreses es va avaluar 
a través dels enregistraments fisiolò
gics (biofeedback SC, HR) autoinfor
mes i qüestionaris d'atenció post-en
trenament. 
Per a la valoració de la posada en mar
xa de les destreses i habilitats es van 
realitzar enregistraments d'entrena
ment i competició, tenint especial cu
ra de controlar el grau de cohesió, 
d'autocontrol emocional i de concen
tració, a través de conductes signifi
catives d'aquests aspectes, com ara: 
augment de comunicació al camp, ma
jor participació des de la banqueta, re
ducció de protestes entre companys, 
etc. (referit a la cohesió), reducció de 
protestes a l'àrbitre, de gestos de desà
nim i d'errades de precipitació, etc. 
(pel que fa a l'autocontrol emocional), 
assimilació de les instruccions de l'en
trenador, actitud continuada en l'en
trenament, etc. (pel que fa a l'aten
ció). 
Finalment, la valoració global del tre
ball es va realitzar comptant amb el grau 
d'acompliment del programa previst, 
les millores observades en els enregis
traments d'entrenament i el testimoni 

del cos tècnic, refredant les observa
cions dels partits quant a: 

• El control de la tensió nerviosa, fo
namentalment als inicis de cada par
tit. 

• L' ai1lament de la pressió ambiental. 
• La capacitat d'esforç mantingut, evi

tant el conformisme després dels pri
mers resultats. 

• La capacitat de reacció davant situa
cions de desavantatge o dificultat: ca
lor, expulsions, resultat momentani 
advers, cansament, etc. 

• L'expectativa d'èxit generada abans 
de començar la competició. 

S 'ha de parar esment en que, un cop co
mençada la competició, i a més a més 
en una competició tan curta, s'entrava 
de ple en el resultat de la preparació 
global de l'equip (des del principi el se
leccionador considerà el treball en 
equip de tot el cos tècnic com la clau 
per a l'èxit en la competició), raó per 
la qual no es va creure interessant de
manar la opinió escrita dels seleccio
nats sobre un aspecte amat de la pre
paració. 

Conclusions sobre diferents tòpics 
relacionats amb la intervenció 
psicològica 

Tot i l'esforç desenvolupat des de la 
pròpia Psicologia de l'Esport per acon
seguir la seva consolidació com a cièn
cia aplicada i equiparable ad' altres àre
es d'intervenció esportiva, encara ens 
trobem amb un cert rebuig per part de 
la població esportiva. 
En general, en aquest rebuig cal res
saltar dos aspectes altament significa
tius i que ens fan concebre esperances 
d'una futura consolidació més tard o 
més d'hora: 

• Les crítiques es refereixen fonamen
talment a la figura del psicòleg, més 
que no pas a la feina que desenvolu
pa. 

• Les crítiques parteixen majoritària-
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ment del desconeixement, és a dir, 
les reaccions negatives provenen 
d'esportistes i/o tècnics que no han 
tingut cap contacte amb aquesta àrea 
d'aplicació i, generalment, suposen 
erròniament quins són els mètodes i 
els objectius. 

En tot cas, continua essent necessari re
batre alguns arguments que es repetei
xen públicament i que perjudiquen no
tablement la imatge del psicòleg 
esportiu i la seva comesa. D'entre tots 
n'hem seleccionat alguns del més rei
terats i que coincideixen amb aquesta 
imatge tergiversada de la psicologia es
portiva. 

El millor psicòleg és l'entrenador 
Per definició això no és possible (tret 
dels casos en que l'entrenador sigui re
alment llicenciat en psicologia i estigui 
especialitzat en psicologia esportiva). 
L'entrenador pot ser el millor entrena
dor i manejar de manera més o menys 
adequada el grup. L'entrenador té una 
important tasca psicològica per com
plir com a director de l'equip, però és 
poc probable que conegui (almenys en 
profunditat) les tècniques psicològi
ques aplicables al rendiment esportiu 
que modifiquen i potencien tot allò que 
fins ara hem comentat. Un entrenador 
que sàpiga donar-li una aspirina a un 
jugador per al mal de cap, detectar un 
esquinç, posar una bena o que conegui 
el procés d'una osteopatia, possible
ment no gosi afirmar que ell és el met
ge de l'equip. 

El psicòleg ha d'haver practicat 
professionalment l'esport en què 
treballa 
El psicòleg sí ha d'estar especialitzat 
en esport i conèixer el funcionament i 
les normes de l'esport en què treballi. 
No obstant, també és lògic pensar que 
el metge no necessita haver patit una 
lesió de lligaments per saber com ha de 
tractar-la, ni cal que un entrenador ha
gi jugat en tots els llocs de l'equip (des 
de porter a davanter) per saber com ha 
d'entrenar a tots els jugadors. 
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Els esportistes no són bojos ni malalts 
Sens dubte. Ningú pretén que ho siguin. 
La psicologia esportiva no entra en l' es
port per guarir patologies, sinó per mi
llorar el rendiment a través de l'entre
nament en aspectes psicològics. Quan 
un esportista, com qualsevol altra per
sona, té problemes patològics d'índo
le psíquica, hauria d'anar, com qualse
vol altra persona, a un psicòleg clínic 
o a un psiquiatra (si la seva patologia 
ho requereix). Quan un esportista té un 
queixal corcat va al dentista i és molt 
poc probable que l'hi empasti el met
ge de l'equip. En aquest punt és im
portantíssim tenir molt clara la di
ferència entre la psicologia clínica 
(avaluació i tractament de trastorns, fo
namentalment emocionals o de con
ducta) i psicologia esportiva (tècniques 
d'entrenament, adquisició i millora 
d'habilitats psicològiques que inter
venen en el procés esportiu). 

Abans no hi havia psicòlegs 
No, no hi havia psicòlegs. I abans dels 
psicòlegs, no hi havia preparadors fí
sics, i abans d'això no hi havia metges 
esportius, i molt abans un equip de fut
bol eren onze companys que decidien 
entre ells com anaven a jugar i no hi ha
via entrenadors. Tal com hem anat de
senvolupat al llarg d'aquest article, la 

introducció de noves tècniques en l' es
port d'alt rendiment és conseqüència 
de l'evolució de l'esport i les tècniques 
d'entrenament. 

El psicòleg treu protagonisme a 
l'entrenador 
No. El psicòleg és un membre més del 
cos tècnic, que està sota les ordres de 
l'entrenador. L'entrenador és el màxim 
responsable i el director de tot l'equip 
Uugadors i cos tècnic). La feina del 
psicòleg sempre ha d'estar supeditada 
a les directrius que marca l'entrenador. 
Encara podríem dir més: el psicòleg no 
pot desenvolupar la seva tasca si no és 
en col·laboració amb l'entrenador i es
tablint un treball en equip amb ell. Per 
descomptat, la funció del psicòleg no 
és ser el personatge que es fa més amic 
dels jugadors, o el ser el mocador on 
s'eixuguen els plors quan les coses no 
van bé. 
Com és lògic, si la tasca del psicòleg 
s'adreça a potenciar la cohesió i la dis
ciplina, entre d'altres aspectes i face
tes, li interessa potenciar el liderat i el 
protagonisme de l'entrenador, de ma
nera que considerar-ho a l'inrevés, és 
a dir, la possibilitat de treure-li l'es
mentat protagonisme a l'entrenador, és 
suposar que el psicòleg és capaç de ti
rar-se pedres al terrat. 
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L'entrenador té una important tasca 
psicològica dins l'equip 
És clar. L'entrenador té molt per dir pel 
que fa a la preparació psicològica de 
l'equip, decidint cap a on vol dirigir la 
intervenció i el treball. Però, com es
mentàvem anteriorment, això no vol dir 
que pugui desenvolupar les tècniques 
específiques de l'entrenament mental, 
ni que sàpiga elaborar programes d' en
trenament psicològic. L'entrenador ha 
de conèixer i establir quins aspectes vol 
treballar i moltes vegades és el trans
missor d'aquest treball a l'equip; un 
bon treball psicològic és el que l'en
trenador, mitjançant el seu treball amb 
el psicòleg, dirigeix i transmet la mo
tivació adequada a l'equip, dirigeix la 
cohesió de l'equip, etc. 

Els esportistes no necessiten psicòleg 
perquè són professionals 
Justament per això necessiten un Psicò
leg Esportiu. La psicologia de l'esport 
neix i es desenvolupa en el si de l'es
port d'alt rendiment. Una persona que 
practica esport com a passatemps o per 
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entrenar-se no necessita per res un 
psicòleg esportiu, per dos aspectes fo
namentals: no té pressions (públic, 
premsa, contractes, etc.) en la seva pràc
tica esportiva, i no busca ni necessita 
resultats (ni a curt ni a llarg termini). 
Ens agradi o no, el nivell de qualitat de 
tot el que envolta l'esport és directa
ment proporcional a la categoria de 
pràctica i dedicació que es tingui: en 
l'esport professional es disposa dels mi
llors mitjans (preparadors físics espe
cífics per a cada equip, metges, fisio
terapeutes, més entrenadors, etc.), el 
millor material (camps, botes, material 
d'entrenament, etc.), etc. 
Com podem observar, la majoria dels 
testimonis que rebutgen la disciplina 
no tenen res a veure amb la realitat del 
treball aplicat. Ens queda la tasca de 
continuar informant sobre els aspectes 
concrets de la Psicologia Esportiva, 
amb l'esperança que en un futur pro
per les crítiques siguin més raonables, 
i fonamentades en un coneixement més 
precís d'aquest àmbit de la preparació 
de l'esportista. 
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