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Hem finalitzat un any i iniciem un de nou; 
això vol dir també fer-nos propòsits, marcar-
nos fites, objectius... Hi ha dos èpoques a l’any, 
gener i setembre, en què la nostra ment ens co-
mença a enviar aquesta mena de senyals i on 
sembla que les nostres motivacions ens porta-
ran a complir-les. La motivació, generalment, ve 
generada per la necessitat i desprès d’una èpo-
ca de vacances o de trencament amb les nos-
tres rutines habituals, sentint la necessitat de 
canvi i millora (millorar el nostres anglès, deixar 
de fumar, apuntar-nos al gimnàs, etc). Ara bé, 
què passa en realitat al cap d’un parell o tres 
mesos d’haver iniciat tots aquests propòsits? 
Que la gran majoria de gent els deixa de banda.

Per evitar això, hem de convertir aquests 
propòsits en autèntics objectius. En articles 
anteriors ja hem parlat de com fer una bona 
formulació d’objectius per a què aquests es pu-
guin assolir i aconseguir, així, els resultats espe-
rats. Per tant, no ho tornarem a explicar, però 
sí que afegirem que per a consolidar i ajustar-
los de forma més realista els hem de tenir molt 
present: quin és el resultat final que volem 
aconseguir i visualitzar aquest resultat final.

La visualització és una tècnica psicològica 
molt útil per a programar la nostra ment cap on 
volem anar. Quan parlem de visualització, no ens 
referim només a reproduir en la nostra ment les 
imatges que aquell resultat esperat ens genera, 
sinó tots els estímuls associats i percebuts, com 
per exemple els sons, olors, sensacions, etc. Es 
tracta de reproduir mentalment el màxim de 
detalls possibles associats a aquest resultat final. 

Però, en realitat aquesta part de la visua-
lització només ens ajuda a fixar l’objectiu i ens 
proporciona la informació de la part final del 
procés. En canvi, per assolir aquests resultats 
finals hem de tenir molt present la forma de 
COM els assolirem.

Abans de tot, us proposo que us feu un 
quadre semblant al següent:
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ObJECtIUS = QUÈ HAIG DE FER
ACCIONS  = COM HO FARÉ

En aquest quadre podreu diferenciar 
l’objectiu que voleu assolir, les accions que heu 
de fer per aconseguir aquest objectiu final, i 
sobretot, quins són els resultats esperats per a 
cada una de les accions. Aquests resultats hem 
de procurar que siguin quantificables i mesura-
bles, doncs ens donaran la informació concreta 
que necessitarem per saber si ens portaran a 
l’objectiu establert des de l’inici. En aquest es-
quema ens hem d’oblidar de la paraula fracàs o 
èxit i pensar més en resultats positius o nega-
tius, és a dir, si el resultat està per sota del que 
havíem quantificat, serà un resultat negatiu, i per 
convertir-lo de nou en positiu el que hem de fer 
és revisar les accions que l’han produït, i així fins 
acostar-nos a la mesura esperada i fixada que 
ens proporcionarà l’obtenció de l’objectiu inicial.

Tot això vol dir que la part movible i flexi-
ble és la columna de les accions, és a dir, la 
manera en què farem les coses per aconseguir 
els resultats esperats. Per tant, un apartat molt 
important, des de el punt de vista de la visua-
lització, és la de reproduir en la nostra ment 
COM farem les coses per aconseguir aquests 
resultats. Així, visualitzarem la forma de córrer, 
d’entrenar, els gestos tècnics que hem de exe-
cutar... sense oblidar que ho hem de reproduir 
en la nostra ment, amb tots els sentits possi-
bles (vista, oïda , gust olfacte i tacte).

La visualització de l’objectiu ens ajuda a 
fixar la fita final i la visualització de les ac-
cions a programar la nostra ment a què enviï 
al nostre cos la manera d’assolir-lo.

Esperem d’aquesta manera ajudar-vos a 
realitzar i assolir tots els propòsits esportius 
que us heu fixat per aquest nou any, i que, evi-
dentment, els gaudiu una vegada aconseguits.

Ànims i endavant!!!
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