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S’HA POGUT COMPROVAR 
QUE HI HA UNA FORTA 

RELACIÓ ENTRE 
L’AUTOCONFIANÇA 
D’UN ESPORTISTA I 

L’EXECUCIÓ CORRECTA 
DEL SEU ESPORT.

En moltes ocasions aquesta autocon-
fiança s’ha desenvolupat a través dels anys 
i l’experiència i, amb força freqüència, és la 
conseqüència de mantenir pensaments posi-
tius que, generalment, provenen de les expe-
riències o percepcions d’èxit. Podem detectar 
aquest tipus d’esportistes quan no es donen 
per vençuts, fins i tot, quan tenen els resultats 
clarament en contra, quan s’animen davant 
les adversitats, etc.

Els esportistes amb un nivell alt de con-
fiança pensen en ells i en l’acció immediata 
que han de realitzar  de forma diferent a tots 
aquells que no la tenen. Allò que l’atleta es diu 
i pensa a si mateix es reflecteix en la manera 
d’actuar i, en definitiva, en la qualitat i efecti-
vitat de l’acció. Per desgràcia i en ocasions, la 
nostra ment és el nostre pitjor contrincant.

Dediquem gran quantitat de temps par-
lant amb nosaltres mateixos i la majoria 
d’aquest temps no som massa conscients de 
com ho fem i molt menys del que ens diem. 
Tot i així, aquests pensaments afecten direc-
tament a les nostres emocions i, en conse-
qüència, a les nostres accions. Un pensament 
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negatiu ens porta a sentiments i emocions 
negatives i a unes execucions pobres i errò-
nies. De la mateixa manera, uns pensaments 
positius ens portaran a emocions i sensacions 
de capacitat i seguretat en nosaltres mateixos 
i, al final, augmentarem la probabilitat d’una 
bona execució. Som el que pensem.

Els atletes confiats pensen en positiu, 
s’imaginen a si mateixos actuant bé i amb 
capacitats per sortir airosos. Es diuen coses 
positives i mai dubten de les seves qualitats, 
se centren en el domini de la tècnica o estra-
tègia de carrera per sobre de la preocupació 
d’acabar o no la carrera o en la posició en la 
que quedaran. Són molt realistes de les seves 
capacitats i de les seves limitacions. Per tant, 
no és estrany que els esportistes positius i 
confiats siguin guanyadors; podem dir que 
la seva autoconfiança ha programat l’èxit de 
les seves accions.

L’autoconfiança la podem definir com 
el grau de certesa que tenim respecte a les 
nostres habilitats per tenir èxit i, sovint, està 
formada d’experiències anteriors i de la infor-
mació que ens proporcionen persones signifi-
catives per a nosaltres.

Alguns esportistes xifren la seva auto-
confiança en la seguretat de fer-ho el millor 
possible i mantenir la calma en moments 
de màxima tensió; altres, confien en les se-
ves capacitats tècniques o estan segurs 
d’aconseguir el que volen i lluitar fins al final.

En la propera edició ens estendrem més 
sobre el concepte d’autoconfiança i en quines 
premisses es basa.
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