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En qualsevol àmbit de la vida i quan confiem 
en algú, segurament, serà perquè aquesta 
persona ens ha demostrat que posseeix una 
sèrie de qualitats, coneixements, experièn-
cies... que garanteixen que allò que li con-
fiem ho sap cuidar, desenvolupar, potenciar 
o custodiar de la millor manera possible.

Però, què passa quan no confiem en no-
saltres mateixos? Succeirà que segurament 
fracassarem, cometrem errors o sentirem 
malestar, i de vegades no serà per no posseir 
les aptituds, sinó per creure que no les tenim.

En moltes ocasions sentim dir que un es-
portista ha perdut la confiança en si mateix  o, 
a l’inrevés, que un atleta creu realment en les 
seves possibilitats.

S’ha pogut determinar que hi ha una cor-
relació directa entre l’autoconfiança d’un 
atleta i els seus èxits esportius. La majoria 
d’entrenadors i psicòlegs de l’esport sabem 
identificar amb facilitat els esportistes amb 
un nivell alt d’autoconfiança. Generalment 
són esportistes que no es donen per vençuts, 
encara que tinguin el marcador totalment en 
contra, no redueixen la marxa davant les si-
tuacions adverses, solen ser positius i opti-
mistes, coneixen realment quines són les se-
ves possibilitats, els atrau el repte i s’exigeixen 
en entrenaments i competicions.

Però d’on surt la confiança, quines bases 
són necessàries per confiar en les nostres pos-
sibilitats? Podem afirmar que la confiança és un 
estat psicològic situat en el present que sol con-
solidar-se en el passat i que es projecta cap al 
futur. Confiem en una persona perquè tenim una 
sèrie d’informació que ens convida a creure que 
gràcies a ella aconseguirem les nostres metes.

Quan un esportista no confia en si mateix, 
probablement, serà perquè té una informació 
que li diu que no pot aconseguir les seves aspira-
cions o objectius esportius. Aquesta informació 
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pot venir per una via interna com ara una expe-
riència anterior, o bé, per vies externes, com ara 
els comentaris de l’entrenador, amics o familiars. 
Aquesta informació no té perquè ser necessària-
ment certa, pot ser producte d’una percepció 
subjectiva de l’esportista, però que sí realment 
se la creu, la seva ment la pot donar com a certa.

La creença és com un interruptor que té 
les dues posicions: obert (on) - tancat (off). 
Si realment creiem que podem fer una cosa, 
segurament ho aconseguirem. I viceversa, si 
creiem que no podem fer alguna cosa, fins i 
tot, és possible que ni ho intentem.

Les bases per millorar i mantenir la nos-
tra autoconfiança en l’esport passa per tenir 
presents els següents punts:

• CONÈIXER OBJECTIVAMENT LES NOS-
TRES CAPACITATS. Aquesta informació ens 
l’haurà de proporcionar l’entrenador, metge, 
psicòleg, etc. Quan ens sotmetem a una prova 
d’esforç és, entre altres coses, per conèixer el 
nostre estat actual i les possibilitats que tenim 
d’aconseguir unes fites o unes altres.

• DETERMINAR ELS NOSTRES OBJEC-
TIUS O METES A LLARG, MITJÀ I CURT TER-
MINI. És a dir, en base a les nostres capacitats 
reals, plantejar unes fites també realistes. Uns 
objectius massa fàcils poden avorrir i uns ob-
jectius molt difícils poden angoixar.

• MANTENIR UNA CONVERSA INTERNA 
POSITIVA, OPTIMISTA I ENCORATJADORA. Això 
s’aconsegueix mitjançant el control dels nostres 
pensaments. Si pensem negativament, la nostra 
actuació serà un reflex d’aquest pensament.

En definitiva, l’autoconfiança es basa en 
conèixer les teves capacitats i punts forts, 
confiar-hi i potenciar-los al màxim, en conèixer 
també els teus punts febles per millorar-los o 
evitar-los quan sigui necessari i, sobretot, en 
pensar i plantejar la teva actuació esportiva 
en el que realment saps i pots fer.
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