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Afrontar una prova de Marató, mitja Marató, de 
triatló... representa un repte que et pot fer sentir 
nerviós, sobreactivat, preocupat o engarrotat. 
Davant la possible absència d’un entrenament 
psicològic que et podria ajudar força enfront 
d’aquestes situacions, t’oferim unes indicacions 
bàsiques que et poden anar bé per afrontar la 
carrera amb un estat mental adequat.

estaBlir oBJectiUs:
En primer lloc has de decidir els teus ob-

jectius de carrera. En funció del que has fet en 
anteriors proves, de les condicions de la prova 
que has de fer ara i del teu estat de forma actual, 
t’has de fixar un OBJECTIU REALISTA. Aquest 
objectiu ha de dependre exclusivament de tu i no 
en comparació amb els demés. Per exemple, de-
cidir en quin temps fer la prova. Desprès d’això, 
és convenient que et fixis OBJECTIUS PAR-
CIALS per al llarg de tota la prova. Un exemple 
seria arribar a un punt concret de la cursa en un 
temps concret. Abans de la prova t’has de fixar 
aquests objectius parcials que igualment han de 
continuar sent realistes. En les proves de triatló, 
per exemple, és imprescindible fer-ho per a cada 
modalitat de la prova (natació, ciclisme, carrera) 
i dins de cada una fixar més objectius parcials.  

OBJECTIU REALISTA: 
OBJECTIUS PARCIALS: 

 1.
2.
3.

Una vegada tens els objectius decidits, els 
has d’introduir dins de la carrera. Això implica 
conèixer prèviament el recorregut i saber on es-
tan els punts claus de la prova (dificultats d’un 
tram, desnivells, moment de la carrera, punts 
d’avituallament...) , i així podràs decidir on anar 
més de ràpid, on anar més a poc a poc, etc. 
També podràs decidir en quin tram de la prova 
hauràs de posar més intensitat d’esforç i en quin 
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podràs baixar-la per recuperar. Aquesta intensi-
tat la pots traduir en una escala de l’1 al 10, on l’1 
seria la mínima intensitat i el 10 la màxima. Si la 
prova la feu amb amics o en grup, per exemple, 
sortides en bicicleta, encarà que no siguin de 
competició, aquesta planificació del recorregut 
l’heu de preparar entre tots.

PreveUre diFicUltats
Malgrat els objectius estiguin ben establerts 

i el pla de carrera ben dissenyat, és possible que 
durant la prova apareguin imprevistos (dolor, 
caigudes, cansament, no assolir l’objectiu parcial 
previst...). Per tant, i en funció de la teva expe-
riència en proves anteriors o altres informacions, 
fes-te una llista de les possibles dificultats que 
poden aparèixer per aquesta prova i per a cada 
una d’elles prepara una estratègia per neutralit-
zar-la. D’aquesta manera t’estaràs anticipant i 
quan aparegui, si és que apareix, deixarà de ser 
un imprevist perquè t’hauràs anticipa’t a ella.

Dins de tota aquesta planificació, hem de 
tenir molt present incloure la part de nutrició i 
hidratació, on estaran els punts d’avituallament, 
si tindrem persones de suport (amics familiars) 
que ens faran un avituallament personal..., i saber 
quin tipus d’aliments i begudes podem prendre.

Abans d’afrontar qualsevol tipus de prova 
d’aquesta mena, seria convenient visitar a un 
metge de l’esport per a què ens informi del nos-
tre estat de salut, i en funció d’això, establir tots 
les objectius que hem dit abans.

ÀNIMS I BONA CARRERA!!!

28 salUt i Benestar  EQUILIBRI
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