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A l’article de la revista anterior vam exposar 
tota una sèrie de factors a l’hora de planificar 
la preparació psicològica de les proves de re-
sistència, siguin aquestes de curta o llarga du-
rada. Aquest mes, volem complementar aquell 
article amb algunes recomanacions bàsiques i 
amb una visió més global de la carrera.

aBans de la Prova
• Fes una programació correcta del que has de 
fer el dia de la prova i fins el moment de la sor-
tida (rutines).

• Deixa-ho tot preparat la nit anterior a la prova 
(roba, material, etc.)

• Aixeca’t de dormir amb temps suficient per 
poder vestir-te tranquil·lament i esmorzar de 
forma correcta. 

• Arriba al lloc de la prova amb temps suficient 
per preparar-te i escalfar sense preses i de for-
ma adequada. Pensa en els imprevistos que 
hem dit abans: et pots trobar coneguts que has 
de saludar, dificultats de tràfic o transport per 
arribar, etc.

• Fes respiracions profundes i tranquil·les, si 
detectes excés de nervis. Una bona manera 
d’escalfar psicològicament és estar concentrat 
en els exercicis físics d’escalfament.

• I sobretot, just abans de sortir, centra’t en 
el teu primer objectiu parcial de carrera i 
l’estratègia per assolir-lo.

dUrant la Prova 
(veure l’article de la revista anterior núm. 22)

• Concentra’t i segueix el pla estratègic que has 
preparat abans de la carrera.

• Cada vegada que assoleixis un objectiu parcial 
o superis una dificultat, felicita’t a tu mateix/a, i 
centra’t immediatament en el següent objectiu 
parcial.

• Cada cert temps (per exemple cada 5km en 
una Marató) pensa si les coses van sortint com 
les tenies planificades i ves ajustant els objec-
tius de carrera si veus que hi ha desviacions. 
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Sobretot, divideix la cursa en aquests objectius 
parcials i centra el teu pensament en ells.

• Si veus que et venen pensament negatius, 
busca una paraula clau per aturar-los o fes una 
dissociació, que consisteix en centrar l’atenció 
en una altra cosa, inclús externa a la carrera (es-
pectadors, música), però el més aviat possible 
torna al teu objectiu parcial.

desPrès de la Prova
• El teu principal objectiu desprès de la carrera 
és la recuperació, per tant, hauràs d’haver pre-
vist anteriorment com la faràs (exercicis, respi-
racions, nutrició, hidratació, etc.)

• Procura esperar unes hores o, fins i tot, al dia 
següent per treure conclusions de la prova. En 
calent i cansat és molt difícil ser objectiu, et pot 
eclipsar l’eufòria o la decepció.

• Passa’t aquest temps, analitza la prova en fun-
ció dels objectius i estratègies que t’havies mar-
cat, ja que et serviran per preparar la propera.

• Et pots plantejar treballar amb un psicòleg de 
l’esport. L’entrenament psicològic ben planifi-
cat et pot ajudar a millorar de forma significati-
va el teu rendiment esportiu.

A part de tot això, al realitzar qualsevol tipus 
de planificació, hem de tenir present tots els 
aspectes implicats en les proves de resistència, 
des del nostre estat de salut i preparació física 
prèvia fins al més mínim detall. Com hem dit en 
diferents ocasions, cal visitar periòdicament a 
un metge de l’esport que ens informi del nostre 
estat real de salut i que ens permeti adequar la 
nostra preparació de forma personalitzada, i de-
cidir de forma assenyada el calendari de proves.
Les proves de resistència no es poden preparar 
d’un dia per l’altre, cal molt entrenament previ, 
portar una vida sana, conèixer les nostres limi-
tacions, tenir en compte el nostre entorn fami-
liar i social, etc. El temps i la dedicació prèvia 
és molt significativa i si no ho tenim previst, el 
dia de la prova pot ser un gran calvari.
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