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RESUM (figura 1) 

Paraules clau: autoconfiança, autoeficàcia, esport 

L'autoconfiança és una actitud essencial, ja que juga un paper molt important en el nostre 

creixement com a persones. L'autoconfiança ens ajuda a creure en nosaltres mateixos i en 

les nostres habilitats per resoldre problemes o prendre decisions amb seguretat. Al llarg 

del treball s'analitzarà com l'esport, un fenomen molt comú en la nostra societat i també 

imprescindible per molts, afecta l'autoconfiança de les persones. També s'explicarà com 

aquesta ens ajuda a descobrir i desenvolupar un nou punt de vista més positiu que ens 

ajudi en la nostra vida personal. Addicionalment, s'avaluarà com tenir confiança 

interpersonal ajuda a adquirir confiança en nosaltres mateixos. A més, a la part pràctica del 

treball es donarà a conèixer el perfil d'esportistes professionals, que treballen 

l'autoconfiança diàriament. Els objectius d'aquest treball són analitzar què és 

l'autoconfiança i com aquesta es veu alterada per la praxi esportiva. 

 

RESUMEN 

Palabras clave: autoconfianza, auto eficacia, deporte 

La autoconfianza es una actitud esencial, ya que juega un papel muy importante en nuestro 

crecimiento como a personas. La autoconfianza nos ayuda a creer en nosotros mismos y 

en nuestras habilidades para poder resolver problemas o tomar decisiones con seguridad. 

A lo largo del trabajo se analizará cómo el deporte, un fenómeno muy común en nuestra 

sociedad, así como imprescindible para muchos, afecta a la autoconfianza de las personas. 

También se explicará cómo esta nos ayuda a descubrir y desembolsar un nuevo punto de 

vista más positivo que nos ayude en nuestra vida personal. Adicionalmente, se avaluará 

cómo tener confianza interpersonal ayuda a adquirir confianza en nosotros mismos. 

Además, en la parte práctica del trabajo se dará a conocer el perfil de deportistas 

profesionales que trabajan esta autoconfianza diariamente. Los objetivos de este trabajo 

son analizar qué es la autoconfianza y cómo esta se ve alterada por la práctica deportiva. 
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ABSTRACT 

Key words: self-confidence, self-efficacy, sport 

Self-confidence is an essential attitude because it plays a very important role in our growth 

as people. Self-confidence helps us to believe in ourselves and our abilities to solve 

problems or make decisions with security. Throughout our investigation it will be analysed 

how sport, a very common phenomenon in our society and a very important one among 

many people as well, affects people’s self-confidence. It will also be explained how it helps 

us to discover and develop a new positive vision that can help us in our personal lives. In 

addition, it will be valued how interpersonal self-confidence helps acquire confidence in 

ourselves. Furthermore, in the practical part of the investigation, the profile of professional 

athletes that work daily with self-confidence will be given. The objectives of this project are 

to analyse what self-confidence is and how it is affected by the practice of sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Graphic recording. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En un principi, la nostra idea era fer el nostre treball de recerca sobre psicologia de l’esport. 

Volíem entendre els beneficis i perjudicis que la pràctica d’esport produeix en nosaltres i el 

nostre entorn. Vam començar a fer recerca i ens vam adonar que aquest era un tema força 

extens i, a conseqüència, poc concret. Per aquest motiu, vam buscar un nou objecte 

d’estudi que ens permetés especificar més i que ens facilités la cerca d’informació. Per fer-

ho vam decidir enfocar el nostre treball en un tema que fos més proper a nosaltres, tant 

en l’àmbit esportiu com en l’àmbit social. Fent recerca, vam trobar un document sobre la 

gestió de les emocions anomenat “Model Goleman” (annex 1) que diferenciava diverses 

aptituds relacionades amb la intel·ligència emocional, que era l’àmbit que havíem triat. En 

aquest model es parlava de l’autoconfiança i, finalment vam decantar-nos per aquesta, ja 

que ens interessava i vam decidir enfocar-ho en l’àmbit esportiu.  

Un cop teníem el nostre objecte d’estudi, “l’autoconfiança vers l’esport”, era el moment 

de plantejar la nostra hipòtesi. Abans de començar, però, ens vam formular un parell de 

preguntes que, en acabar aquest projecte, voldríem poder respondre:  

• Un esportista tindrà més autoconfiança què algú que no practica esport? 

• Ajuda tenir confiança en els altres a augmentar la nostra pròpia? 

La hipòtesi inicial del nostre treball és la següent: l’esport ajuda a una persona a augmentar 

la confiança en ella mateixa. A més l’esport individual i d’equip tenen repercussions 

diferents en la confiança, tant en els altres com en un mateix. 

Un cop vam fer aquest primer pas, vam començar amb la recerca d’informació a la vegada 

que vam crear un calendari amb la nostra planificació prèvia al treball (annex 2).   

Després d’unes videoconferències amb el nostre tutor, vam començar a fer recerca i 

resumir tots els llibres, documents i articles que havíem anat trobant, per poder tenir una 

base sobre com definir la confiança i com ens afecta a escala personal. Vam veure que hi 

ha molt tipus de confiança. Un cop vam entendre aquest concepte tan extens, vam 

començar a buscar informació sobre l’autoconfiança. Quan ja començàvem a entendre 

aquest concepte, vam demanar a un professor d’universitat accés a una base de dades 

anomenada “SportDiscus” on vam poder trobar diverses recerques i investigacions que ens 
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podien ajudar a relacionar el concepte d’autoconfiança amb l’esport, que és tema en què 

es basa el nostre treball. 

Un cop vam pensar que ja teníem uns certs coneixements sobre el tema, vam crear la 

nostra primera enquesta. Utilitzant el programa “Typeform” vam fer un qüestionari en 

català, castellà i anglès on vam poder conèixer què opina la gent de la confiança i com 

definirien aquest concepte. 

A inicis d’estiu, vam posar-nos a redactar el treball. Vam adjuntar tots els resums que 

teníem de les recerques que havíem fet i vam començar a donar forma al nostre treball.  

Més endavant, cap al juliol, vam començar a preparar la part pràctica. Vam crear dues 

enquestes amb el mateix programa amb què havíem fet la primera. Una en castellà i una 

d’altra en anglès. Aquesta enquesta recollia preguntes que ens agradaria fer a esportistes 

professionals. Vam voler fer servir alguna pregunta igual a la primera enquesta per poder 

fer la comparativa entre els esportistes professionals i els no-esportistes. Per tal que aquest 

qüestionari arribés al màxim nombre d’esportistes, vam intentar posar-nos en contacte, via 

correu electrònic, amb diferents institucions i federacions amb la idea que aquestes ho 

reenviessin als esportistes.  

A més, vam poder contactar amb en Joan Barangé, un psicòleg esportiu que ens va poder 

ajudar a resoldre uns dubtes que teníem respecte a la nostra part pràctica. Especialment, 

ens va ajudar a plantejar-nos possibles preguntes per les entrevistes. 

Per altra banda, per continuar amb la nostra part pràctica, vam començar a preparar les 

preguntes de les entrevistes que volíem fer. Consideràvem que per obtenir uns resultats 

fiables sobre com l’esport afecta l’autoconfiança en una persona havíem d’entrevistar a 

aquelles persones que dediquen la seva vida a la pràctica esportiva i que estan en contacte 

diàriament amb l’autoconfiança. Així doncs, vam personalitzar-les segons l’esportista que 

ens agradaria entrevistar, l’esport i els palmaresos personals.  

Un cop preparades les entrevistes, vam intentar aconseguir els contactes i vam parlar amb 

alguns dels esportistes estatals a qui volíem entrevistar i, a inicis de setembre, vam 

començar a fer-les per videoconferència, ja que la situació actual amb la pandèmia ens 

complicava el fet de poder fer-ho de forma presencial. Vam parlar amb esportistes com la 
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Mireia Belmonte, campiona olímpica de natació o amb el Ricky Rubio, jugador de bàsquet 

a l’NBA.  

Per acabar amb la part pràctica, vam fer una última enquesta, únicament enfocada a 

esportistes professionals. Tot i això, vam crear un filtre per entrenadors i psicòlegs 

esportius que volguessin ajudar. 

Finalment, tant amb la part teòrica com amb la pràctica, vam poder avaluar els resultats 

obtinguts i treballar tota aquesta informació per poder arribar a una conclusió final. 
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PART TEÒRICA 

Per fer recerca sobre el nostre treball, ens hem basat en diversos llibres. A més, per 

complementar la informació trobada, hem treballat diversos articles que parlaven de 

recerques sobre el nostre objecte d’estudi. 

2. QUÈ ÉS LA CONFIANÇA? 

 

Cada dia em recordo a mi mateix que la meva vida interior i la 

meva vida exterior estan basades en els esforços d’altres homes, vius o 

morts, i que així mateix jo he d’esforçar-me per donar en la mateixa 

mesura que en la que he rebut i encara estic rebent. 1 

 

La confiança és un valor intangible, necessari, que igual que es guanya es perd. El temps 

ens ensenya a confiar i a saber valorar qui mereix la nostra confiança. Tenir confiança en 

algú és una cosa molt valuosa que implica una gran responsabilitat: la de no fallar les 

expectatives que en nosaltres s’han posat i complir amb els pactes establerts. Sense 

confiança no hi ha vida, i sense confiança les relacions es deterioren o desapareixen. 

La desconfiança té com a conseqüència la sospita. Aquest fet el podem veure, per exemple, 

quan inculquem la frase “No et fiïs de ningú” a un nen petit. Quan fem això, comencem a 

fer que perdin la seva confiança innocent i neta que és l’estat natural de l’individu en la 

seva infància. Les etiquetes també generen desconfiança a simple vista, d’una manera 

cega. La confiança és fer creu i ratlla, no deixar que les ombres del passat enterboleixin les 

visions del futur. Per contra, el cínic és aquella persona que, tal com menciona Francesc 

Torralba “no creu en res ni en ningú. Opina que tot és una gran comèdia.” 

 
1 Einstein, A. 
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La paraula “èxit” prové del llatí “exitus” que significa “final” o “termini”. Així com no només 

existeix un sol significat d’aquesta paraula, tampoc hi ha només una forma de mesurar-ho. 

L’èxit és obtenir lliurement allò que es desitja. Tal com es mostra en aquesta cita de Jim 

Burke, cal tenir confiança per poder tenir èxit en allò que et proposes 

i fas. Segons un experiment de l’Academic Journal,2 l’èxit 

proporciona la millor base per a la confiança en un mateix, si 

l’experiència té èxit, augmentarà el nivell d’autoconfiança. Cal saber 

que l’expectativa de fracàs condueix a un fracàs real que agreuja la imatge de si mateix i de 

les seves capacitats. La falta d’autoconfiança desperta la preocupació. La confiança també 

afecta als objectius. Confiar en tu mateix i en les teves habilitats ajuda a tractar els errors 

de manera eficaç i seguir-se esforçant-se per aconseguir l’èxit. 

Tant l'èxit com el fracàs són dues situacions que ens acompanyen durant tota la nostra vida, 

a cada decisió que prenem. Sense el fracàs, no hi hauria èxit. Etimològicament parlant, el 

fracàs, del verb fracassar, prové del llatí “fracassare” i, en sentit propi, es tradueix com 

“estavellar-se” o “trencar-se”. Podem parlar dels fracassos que se’ns produeixen en el 

nostre dia a dia i que considerem que són completament irrellevants. També podem parlar 

d’aquells fracassos que ens ensorren i ens obliguen a passar per una fase de dol i a buscar 

la manera d’aixecar el cap. Tot i que fracassar és totalment natural, poques vegades sabem 

encaixar-ho com és degut. Darrere un fracàs, sempre tenim una sensació de desconfiança 

i inseguretat amb nosaltres mateixos, pot ser per por a tornar a caure, perquè no ens veiem 

amb la capacitat de continuar endavant o simplement perquè no sabem per on començar. 

Quan tens fe en el futur gaudeixes més del present. Quan no pots gaudir del teu present, 

apareix la por. La por t’indica sempre que encara no confies suficient.3 

La tolerància al sofriment és un element clau per a exercitar-se en la pràctica esportiva, 

perquè aquest fa acte de presència tard o d'hora. També és veritat que si l'esportista 

aconsegueix tolerar i vèncer aquesta situació de sofriment, imposar la seva força de 

voluntat i culminar la prova, experimenta un gran orgull personal, augmenta 

 
2 ASPECTS OF SELF-CONFIDENCE AMONG YOUNG PEOPLE ENGAGED IN SPORT ACTIVITIES 

(MULAOSMANOVIĆ,N; ALEKSOVSKA VELICKOVSKA,L; SELIMOVIĆ,H; HAJDER,M;  DŽIBRIĆ,D; HRNJIĆ,J) (2018, 
Academic Journal) 
3 El poder de confiar en ti. Curro Cañete. Pàgina 131 

“No hi ha èxit 
sense 
confiança” 1 

Jim Burke 
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significativament el seu nivell d'autoestima, guanya confiança en si mateix i se sent 

especialment capaç d'assumir nous reptes. 

La paraula voluntat és molt rica en significats en la història de les idees. Procedeix del llatí 

"voluntas", que al seu torn es relaciona amb el verb "vollere". Voler és un moviment cap a 

alguna cosa, una tendència, un desig. La voluntat s'estimula a partir d'un objecte mental. 

Aquest objecte, en la mesura en què l'atreu i en la mesura en què ell albira possibilitats 

d'aconseguir-lo, activa a la voluntat. 

La voluntat, com moltes altres dimensions de la persona, és susceptible de ser entrenada. 

Consisteix a no donar-se mai per vençut, a no sucumbir enfront de les adversitats i a tenir 

determinació. 

L'èxit o el fracàs, la victòria o la derrota, no depenen del resultat final, sinó d'haver trobat 

l'harmonia entre cos, ment, esperit i naturalesa. La combinació de ser capaç de donar el 

millor d'un mateix, de tenir prou control de les teves emocions, de saber escoltar al teu cos 

i d'acceptar i respectar el que la naturalesa, que és la que mana, et diu. Aquesta és la gran 

victòria final. 

Defensem la necessitat de practicar esport per a tenir una vida saludable, per a despertar 

a la consciència, per a gaudir plenament de l'instant i per a observar-se i aprendre d'un 

mateix i dels altres. Per contra, practicar esport com una via d'alleujament de les mateixes 

frustracions, com una manera d'aconseguir èxit i rellevància social, o com un mètode per a 

augmentar l'autoestima a costa de demostrar que un és millor que els altres, es converteix 

en un exercici negatiu que es gira contra un amb efecte "boomerang".4 

 

En aquest aspecte l’autoconfiança juga un paper molt important, ja que si volem tenir èxit 

a l’hora de dur a terme una activitat, com pot ser la pràctica d’esport, és molt important 

saber treballar-la.  

Si no podem confiar en nosaltres mateixos, ens costarà molt confiar en els altres i que 

aquests altres confiïn en tu. La confiança ajuda en la comunicació, la col·laboració, 

 
4 Inteligencia espiritual y deporte. Francesc Torralba i Ismael Santos. Pàgina 61 



La influència de l’esport en l’autoconfiança 

12 
 

l’execució, la innovació, l’estratègia, el compromís, l’associació i les relacions amb totes les 

parts interessades. 

(Es x EJ) C = Re 

(Estratègia x Execució́) multiplicat per Confiança = Resultats5 

 

Poques coses poden ajudar més a un individu que atribuir 

responsabilitat i fer-li saber que confies en ell.” 6 (Washington, B. T.) 

 

La confiança depèn del caràcter i la competència: 

• Caràcter = integritat (paraula d’origen llatí “integrïtas” o “integrätis”, que significa 

totalitat, virginitat, robustesa i bon estat físic, motivacions, intencions amb les 

persones.) 

• Competència = capacitats, habilitats, resultats i trajectòria. 

 

2.1 LES CINC ONADES DE LA CONFIANÇA 

 

ONADA 1. CONFIANÇA EN UN MATEIX → créixer 

ONADA 2. CONFIANÇA RELACIONAL → conducta coherent 

ONADA 3. CONFIANÇA ORGANITZACIONAL → alineament 

ONADA 4. CONFIANÇA DEL MERCAT → reputació 

ONADA 5. CONFIANÇA DE LA SOCIETAT → contribució 

 
5 La velocidad de la autoconfiança. El valor que lo cambia todo. Stephen M.R Covey i Rebecca R. Merill. 

Pàgina 47 
 
6 La velocidad de la autoconfiança. El valor que lo cambia todo. Stephen M.R Covey i Rebecca R. Merill. 

Pàgina 59 
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Com Stpehen M.R. Covey explica en el seu llibre La velocidad de 

la confiança, les cinc onades (figura 2) defineixen els cinc nivells 

o contexts, on establim la confiança. Així mateix, conforma una 

estructura per entendre la confiança i poder actuar amb ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONADA 1 

 

CONFIANÇA EN UN MATEIX: 

La confiança en un mateix és confiança en la persona que tens costat. La confiança en un 

mateix és confiança en la preparació pròpia. La confiança en un mateix és confiança en la 

vida. En diversos graus i sota aspectes diferents, sempre ens trobarem amb aquests tres 

ressorts de la confiança en un mateix: la confiança en l’altre, la confiança en les capacitats 

pròpies i la confiança en la vida. Confiar en un mateix, és conservar un cor de nen, una 

ànima de nen en un esperit d’adult. 

Entre la prepotència i la baixa autoestima hi trobem un terme mitjà: la recta confiança en 

un mateix. La confiança està molt lligada a la paciència. La confiança es forma en l’espera, 

igual que la paciència. La confiança en un mateix requereix enfrontar-se a dificultats. La 

confiança impulsa el creixement, no és el mateix acceptar que resignar-se. 

Figura 2: Representació de les cinc onades de la confiança. 

“La confiança és 

absolutament clau 

per a l’èxit a llarg 

termini” 1  
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És necessari confiar en un mateix per tal de poder créixer com a persona i és fonamental 

per tal que els altres també puguin confiar en nosaltres. Per establir una confiança amb les 

persones, primer hem de començar per nosaltres mateixos. Una persona desperta, viu, 

actua i pensa amb consciència sempre que pot. Es proposa conscientment a aportar coses 

al món. Observa els seus pensaments, però saps que molts d’ ells no són la veritat, no 

segueix cegament el seu ego ni accepta les excuses que aquest li ofereix contínuament. Per 

despertar, estima’t, parla’t amb respecte, valorat. Una persona desperta no culpa als altres 

ni a les circumstàncies del que li succeeix, no fa drama per qualsevol cosa de la vida 

quotidiana perquè sap que les dificultats són reptes per aprendre. Contempla la vida amb 

entusiasme i no com una pesada carrega. Prefereix l’acció a la queixa, perquè sap que les 

queixes estanquen, esgoten a l’altre i són inútils, i val més arriscar-se i equivocar-se que 

lamentar-se tota la vida pensant en què hauria passat si s’hagués atrevit. Aprèn del passat, 

però el seu focus està en el present i en allò que vol crear en el futur. En definitiva, una 

persona desperta és feliç i gaudeix de la seva pròpia vida.7 

“Aconseguir que els altres confiïn en ells 

mateixos constitueix una part molt 

important del lideratge.” “Ningú pot 

confiar realment en un home que no confia 

en ell mateix.” 1 

“La confiança en un mateix és el primer 

secret de l’èxit… l'essència de l’heroisme.” 

1  

(Emerson, R. W.) 

 

 

 

 

 

 

 
7 CAÑETE, Curro. El poder de confiar en ti. Barcelona: Editorial Planeta, 2019. Pàgina 28 i 29 

Té a veure amb la credibilitat.  Tot es redueix 

a dues senzilles preguntes: confio en mi 

mateix?, soc una persona en qui la resta pot 

confiar? Sempre que aconseguim establir un 

compromís amb nosaltres mateixos i 

mantenir-lo, o marcar-nos un objectiu 

significatiu i aconseguir-lo, guanyem 

credibilitat. 
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La credibilitat està formada per quatre pilars o focus (figura 3), que són la integritat, les 

intencions, les capacitats i els resultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de les parts de l’arbre dels quatre focus, presenta unes característiques pròpies. 

A continuació, es poden veure explicades una per una. 

• INTEGRITAT (arrels de l’arbre): 

“La Integritat no requereix 

de regles.” 8  

“Qualsevol que no 

sigui acurat amb la 

veritat en els 

assumptes 

importants.”  9 

 

 
8 Camus, A. 
9 Einstein, A. 

Figura 3. L’arbre dels quatre focus de la confiança personal 

dividits en: competències i caràcter. 
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RESULTATS 

CAPACITATS 

INTENCIONS 

INTEGRITAT  

Implica honestedat. La integració és fer el que dius, ser 

congruent, per dins i per fora; és posseir coratge per 

actuar amb coherència als valors i les creences.  

 La Integritat també s’entén per honestedat, no només 

implica dir la veritat, sinó també deixar una bona 

impressió. Per accelerar aquesta integritat hem d’establir 

compromisos amb nosaltres mateixos i fer-los. També és 

necessari mostrar-se obert vers diverses situacions. 
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A part de l’honestedat també hi ha 3 qualitats més que resulten igual d’essencials: 

Congruència →Les persones congruents actuen en harmonia amb els seus valors i creences 

més profundes. Fan allò que diuen. Quan senten que han de fer alguna cosa, la fan. Inspiren 

confiança tant en relacions personals com en les professionals. 

Humilitat → A una persona humil li preocupa més què és el correcte que no pas tenir raó. 

Humilitat els és contrari  a l’arrogància i orgull (posar l’ego com el primer, per sobre dels 

principis i per sobre dels altres). 

La humilitat és el do de ser permeable a nous coneixements, a noves influències. La 

humilitat ens fa savis, perquè ens permet entendre. Com diu Jordi Mercader,10 “ No conec 

ningú que es baralli amb un humil, ni tampoc conec ningú que se senti incòmode davant 

d’algú que li fa preguntes i en valora el saber.” 

La humilitat consisteix en el reconeixement exacte de la mateixa vàlua i limitacions. La 

humilitat és el punt equidistant entre l'excés d'autoestima, que condueix a l'orgull i a la 

vanitat, i el dèficit d'autoestima, que condueix a la infravaloració i a l'autodestrucció. 

El reconeixement explícit i conscient dels límits propis, de les fronteres o limitacions del 

mateix ser és el que denominem humilitat. 

La humilitat ens fa receptius a l'ensenyament dels altres, també ens fa més compassius i 

atents als qui sofreixen tota mena de limitacions. La humilitat, doncs, obre les portes a la 

gratitud. Ser humil implica autoconeixement, així com saber gestionar les nostres emocions 

i focalitzar la nostra ment en les coses positives dels altres. Tots ells són aspectes 

fonamentals que l'esport t'ajuda a desenvolupar, potenciant d'aquesta manera la humilitat 

en l'esportista. 

Un veritable líder ha de ser humil. Si una persona té un bon equilibri intern, és a dir, un 

equilibri personal i, per tant, un equilibri emocional, serà humil. La maduresa personal ha 

de conduir a l’equilibri emocional. Només així la persona pot assumir la responsabilitat i 

tenir la capacitat d’influir en els canvis socials i organitzatius. 

 
10 Jordi Mercader, llicenciat en Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
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La prova més clara és com els alts directius (en qualsevol camp, polític, empresarial o social) 

tracten els altres. Si poden parlar amb els altres, escoltar, formar equips, respectar-se els 

uns als altres i cooperar per assolir grans objectius, llavors és el líder. 

Valor/coratge →Valor per fer el correcte, encara que resulti complicat.       

“El valor és la primera de les qualitats humanes, perquè és la qualitat que 

garanteix totes les altres”. 11 

• INTENCIÓ: (pla o propòsit) → 3 factors: 

Té a veure amb les motivacions, prioritats i la conducta resultant. La confiança es produeix 

quan ens preocupem sincerament no només per nosaltres mateixos, sinó també per les 

persones amb les qui interactuem, liderem o servim. 

Motivació → Raó que t’impulsa a fer alguna cosa. El “perquè” que motiva el “què”.  

La psicologia motivacional estudia variables personals (variables internes) i variables 

contextuals (variables externes), que determinen i regulen l’elecció del comportament,  

l’inici d’aquest i l’esforç de persistir fins a assolir l’objectiu.  

Podem definir la motivació com un estat de conducció. Aquest estat de conducció s’activa 

per necessitats innates o apreses socialment i guia el comportament per assolir o satisfer 

les necessitats. 

Allò que ens atrau és el valor que té una cosa per a nosaltres. El desig desencadena 

conductes de cerca. Sabem que podem intensificar el desig amb un augment de necessitat 

i fent més atractiva la fita, el seu valor, l’incentiu. 

El desig i l’objecte de desig (incentiu o valor) mantenen una relació circular. El desig fa més 

desitjable l’incentiu i aquest activa el desig. Entre el desig i l’objectiu, però hi ha un trajecte 

a recórrer. 

MOTIVACIÓ = DESIG + VALOR DE L’OBJECTIU + FACILITADORS DE LA TASCA. 

 
11 Churchill, W. 
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Prioritats → Surten arran de la motivació. És el que un intenta fer o promou arran de les 

motivacions. Buscar el mutu benefici, voler sincerament el millor per a tots els implicats. 

Conducta → Manifestació de les motivacions o prioritats. Actuar pel bé dels altres. 

• CAPACITATS: (branques que produeixen els fruits = resultats) 

Aptituds que posseïm i ens inspiren confiança. Mitjans que utilitzem per aconseguir els 

resultats (talents, actituds, destreses, coneixements i estil). Inspiren la confiança dels altres. 

També es necessita l’autoconfiança per a ser capaços de fer el necessari. 

TATCHE (“tatche” és un acrònim):12 

Talents → Punts forts naturals. Els “talents” són les qualitats que ens vénen donades de 

forma natural. 

Aptituds → Destreses que tenim per dur a terme una activitat. 

Coneixements → Tenir unes idees completes d’algú o alguna cosa. 

Habilitats → Qualitats i capacitats que tenim per fer qualsevol cosa. 

Estil → Manera característica de ser i de fer. 

• RESULTATS: (fruits, producte i objectiu final) 

 

“El rendiment passat no 

ofereix cap garantia de 

resultats futurs”. 13 

 No només compten els resultats, també és important ser capaç de transmetre aquests 

resultats de forma adequada als altres. 

 

 
12 La velocidad de la autoconfiança. El valor que lo cambia todo. Stephen M.R Covey i Rebecca R. Merill. 

Pàgina 147 
 
13 La velocidad de la autoconfiança. El valor que lo cambia todo. Stephen M.R Covey i Rebecca R. Merill. 

Pàgina 77 

Trajectòria, rendiment. Si no aconseguim el que volem la 

credibilitat disminueix. Sense resultats no es té 

credibilitat. Lideratge pot definir-se com obtenir 

resultats de manera que inspiri confiança.  
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ONADA 2 

 

CONFIANÇA RELACIONAL (conducta conseqüent, coherent) 

Aprendre a relacionar-se amb la resta de manera que augmenti la confiança i s’evitin les 

relacions que la destrueixin.  

“La gent no escolta quan parles; 

et mira als peus”, “La veritat es 

fa patent mitjançant els 

actes...”. 14 (Nietzsche, F.) 

 

 

Quan un es comporta de forma que es guanya la confiança de l'altre, es guanya la 

confiança de molts. 

 

 

 
14 La velocidad de la autoconfiança. El valor que lo cambia todo. Stephen M.R Covey i Rebecca R. Merill. 

Pàgina 192 

Síntesi dels 4 pilars: 

La primera onada de la confiança en un mateix. 

Els quatre pilars que generen credibilitat; el caràcter i la competència necessaris 

perquè confiem en nosaltres mateixos i mereixem la confiança d'altres 

persones. Hem comentat les diferents maneres de desenvolupar el caràcter 

ampliant la integritat i millorant les intencions. Hem parlat, igualment, dels 

diferents mètodes per apuntalar la competència incrementant les capacitats i 

millorant els resultats. En fer tot això, generem credibilitat i inspirem confiança. 

L’experiència que reps es veu reflectida en la 

quantitat i qualitat de confiança que dipositem 

en els altres. La confiança és una qualitat lligada 

a la discreció, l’entorn i les vivències amb les 

quals creixem són la causa de la nostra pròpia 

confiança 
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Conducta 1 → Parlar sense embuts 

Parlar sense embuts és una iniciativa honesta. Es basa en els principis d’integritat, 

honestedat i franquesa. Això significa dues coses: dir la veritat i fer una impressió correcta. 

Totes dues són essencials per crear confiança.  

"El que em molesta no és que 

m’hagis mentit, sinó que ja 

no puc creure més en tu" 15         

(Nietzsche,F.) 

 

Conducta 2 →Demostrar respecte 

Hi ha dues conductes: comportar-se de forma que es mostri un respecte fonamental cap a 

la gent, i comportar-se de forma que es demostri comprensió i interès. 

Conducta 3 → Crear transparència 

Dir la veritat de forma que la gent ho pugui comprovar. Ser veraç i sincer, obert i franc. 

Actuar sota la premissa de << el que veus és el que hi ha>>. No tenir agendes ocultes i no 

amagar informació. 

Conducta 4 → Corregir errors 

Consisteix en alguna cosa més que simplement disculpar-se, també és compensar. Passar 

a l'acció, reconciliar-se i donar-ho tot. És fer el que puguis per corregir l'error i inclús una 

mica més que això. 

La correcció dels errors es basa en els principis d’humilitat, integritat i compensació. El 

contrari és negar-se o mostrar-se malament, justificar una mala conducta o admetre el mal 

fins que no sigui forçat. Té a veure amb l’ego i l’orgull. 

 
15 La velocidad de la autoconfiança. El valor que lo cambia todo. Stephen M.R Covey i Rebecca R. Merill. 

Pàgina 206 

Segons un estudi de 2005 realitzat per Mercer 

Management Consulting, només el 40% dels empleats 

creuen que el cap pot comunicar-se d’una forma 

honesta, cosa que significa que sis de cada deu 

empleats creuen que el cap és deshonest amb les 

seves declaracions. 
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Conducta 5 → Mostrar lleialtat 

Mostrar lleialtat es basa a atorgar mèrits als altres i parlar dels altres com si estiguessin 

presents. Pel que fa a atorgar el mèrit, pensem en la metàfora de "la finestra i el mirall" de 

Jim Collins. Bàsicament aquesta diu que quan les coses van bé, mires per la finestra; és a 

dir, mires a tots els de fora i tot el que han fet per contribuir-hi, i els atorgues el mèrit, 

l'atribució, el reconeixement i l'agraïment. Quan les coses no van bé, per contra, mires el 

mirall. No mires fora i culpes o acuses els altres; et mires a tu mateix. El contrari d’atorgar 

el mèrit és atribuir-lo. 

Conducta 6 → Obtenir resultats 

Els resultats et donen credibilitat i confiança a l'instant i donen influència. Fer allò que has 

de fer, i intentar que les coses surtin bé. S’ha de complir allò que has promès. 

Conducta 7 → Millorar 

“Una de les raons que la gent deixi d’aprendre és que cada cop està menys 

disposada a arriscar-se a fallar.” 16  

El contrari de millorar és tornar-se indiferent, l’entropia. En la seva cerca hi ha dues 

estratègies: buscar opinions i aprendre dels errors. 

“No aprens res dels teus èxits, a excepció de pensar massa en tu mateix. És del 

fracàs d’on ve tot el progrés, sempre que ho sàpigues reconèixer, admetre-ho, 

aprendre d’ell, superar-ho i tornar a intentar-ho.” 17 

Conducta 8→ Afrontar la realitat 

"Agafant el bou per les banyes", dirigint-se a "les vaques sangades" i discutint 

l’indiscutible". 18  

 
16 Gardner, J. 
17 Hock, D. (CEO de Visa) 
18 La velocidad de la autoconfiança. El valor que lo cambia todo. Stephen M.R Covey i Rebecca R. Merill. 

Pàgina 269 
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És important no evitar els temes que de veritat importen, no amaguis el cap sota l’ala. 

Conducta 9 → Clarificar expectatives 

Consisteix a crear una visió compartida i arribar a un acord per avançat sobre què es farà. 

No donis per segur que les expectatives són clares o compartides. 

Conducta 10 →Practicar la rendició de comptes 

"Un bon líder s'atribueix més culpa de la què 

li correspon i cedeix gran part del mèrit". 

19(Glansnow, A.) 

"L'èxit té molts pares; el fracàs és orfe". 20  

Conducta 11→ Primer escoltar  

Això significa només escoltar de veritat (intentar entendre els pensaments, els sentiments, 

les experiències i el punt de vista de l'altre), si no fer-ho primer (abans d'intentar 

dictaminar, influir o recomanar). Intent d'escoltar les coses a través de les oïdes dels altres 

i veure les coses a través dels seus ulls. 

Conducta 12  →Complir els compromisos 

"Ofereix el que diguis que vols oferir. Mai facis una promesa que no puguis 

complir. D'alguna manera, el camí cap a la veritable confiança passa per 

gresols. Has de demostrar que vas a assolir el teu paper, encara que sigui difícil". 

21  

 

 
19La velocidad de la autoconfiança. El valor que lo cambia todo. Stephen M.R Covey i Rebecca R. Merill. 

Pàgina 289  
20 La velocidad de la autoconfiança. El valor que lo cambia todo. Stephen M.R Covey i Rebecca R. Merill. 

Pàgina 290 
21 Ross, D. (Antic ambaixador dels Estats Units). 

Hi ha dues dimensions bàsiques:  

1/ Mantenir-se responsable  

2/ Mantenir responsables a la resta 
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Conducta 13 →Eixamplar la confiança  

Tracta sobre el pas de la "confiança" com substantiu al "confiar", en verb. La resta de 

conductes ajuden a convertir-nos en persones o caps de confiança, aquesta en canvi, 

ajudarà a convertir-se en un líder més confiat. No només desenvolupa la confiança sinó que 

també l'empeny. Crea reciprocitat: quan confiem en les persones aquestes tendeixen a 

confiar en nosaltres. 

Eixamplar la confiança ajuda a crear confiança on no n'hi ha. 

ONADA 3 

 

CONFIANÇA ORGANITZACIONAL (el principi de l’alineació) 

“Les organitzacions ja no es 

fonamenten en el poder, sinó 

en la confiança" 22 

1/   REDUNDÀNCIA → Duplicació innecessària.  

2/   BUROCRÀCIA → Inclou les normes, regulacions polítiques, procediments i processos 

complexos. 

3/  POLÍTIQUES→  Una organització “política” es defineix com l’ús de tàctiques i estratègies 

per a obtenir poder. 

4/  DESCONNEXIÓ → Realitzen els esforços necessaris per rebre la nòmina i que no els 

acomiadin, però no entreguen el seu talent, la seva creativitat, la seva energia o la seva 

passió. Existeixen moltes formes, però una de les més contundents és la falta de confiança. 

5/  RENOVACIÓ → Cost enorme per a les organitzacions. 

6/  AGITACIÓ → Renovació dels col·laboradors que no són empleats. Aquests tendeixen a 

tractar els clients com els caps els tracten a ells. 

7/  FRAU → Simple, planer, deshonest, sabotatge, obstrucció, engany i ruptura... i el cost 

és gegant. 

 
22 Drucker, P. 

Set impostos organitzacionals de l’escassa 

confiança (característiques que fan que 

l’autoconfiança disminueixi en un equip): 
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Set dividends organitzacionals de l’elevada confiança (característiques que fan que 

l’autoconfiança augmenti en un equip): 

1/  VALOR AUGMENTAT 

2/  CREIXEMENT ACCELERAT 

3/ AUGMENT DE LA INNOVACIÓ → Innovació i creativitat exigeixen nombroses condicions 

pel seu desenvolupament. Totes les condicions són fruit de l’elevada confiança. 

4/  MILLORA DE LA COL·LABORACIÓ → Sense la confiança, la col·laboració no seria més que 

cooperació. 

5/  ASSOCIACIÓ MÉS SÒLIDA 

6/  MILLORA DE L’EXECUCIÓ 

7/  AUGMENT DE LA LLEIALTAT 

ONADA 4 

 

CONFIANÇA DEL MERCAT (el principi de la reputació) 

"Es triguen vint anys per 

guanyar-se una reputació i cinc 

minuts per perdre-la” 23 (Buffet, 

W.) 

 

ONADA 5  

 

CONFIANÇA EN LA SOCIETAT (el principi de la contribució) 

Intenció de crear valor en lloc de destruir-lo, de donar en lloc de treure. 

 
23 La velocidad de la autoconfiança. El valor que lo cambia todo. Stephen M.R Covey i Rebecca R. Merill. 

Pàgina 197 

Marca o reputació, sensació que fa que es vulgui 

adquirir productes o serveis, o invertir el seu diners o 

el seu temps (i/o recomanar el mateix a altres 

persones). 
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“La meva filosofia és: “No dirigim companyies per obtenir beneficis; obtenim beneficis per 

dirigir companyies. Les nostres empreses necessiten significat i finalitat per encaixar en el 

món; en cas contrari, per què haurien d'existir?””. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

2.2 ELS EXTREMS DE LA CONFIANÇA 

Aristòtil diferenciava tres tipus d'activitats humanes: la contemplació (theoria), l'acció 

(praxi) i la producció (poiesis). 

A través de la contemplació s’arriba a conèixer a fons una realitat, i a aprofundir en 

l'estructura del real i també en l'essència de si mateix. A través de l'acció, transforma 

l'entorn en el qual viu i es transforma a si mateix i, finalment, a través de la producció, 

 
24 Kiuchi, T. (Antic director de Mitsubishi Electronics). 

Resum: 

- Els quatre pilars i les tretze conductes són les eines que estableixen o restauren 

la confiança en tots els contextos: en les organitzacions (incloent-hi la família), el 

mercat i la societat. 

- El principi fonamental de la confiança organitzacional és l'alineació (assegurar-se 

que totes les estructures i els sistemes de l'organització estiguin en harmonia amb 

els pilars i les conductes). Així s'infon confiança entre els col·laboradors interns. 

- El principi fonamental de la confiança del mercat és la reputació o marca. 

Consisteix a utilitzar els pilars i les conductes per crear la credibilitat i el 

comportament que inspiren la confiança dels col·laboradors externs. Així, aquests 

comportaran, invertiran i/o recomanaran els seus productes i serveis a altres 

persones. 

- El principi fonamental de la confiança de la societat és la contribució. Consisteix 

a demostrar la intenció de correspondre, de ser un ciutadà global responsable. 

S'està convertint en una necessitat social i econòmica dels nostres dies. 
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genera una realitat nova, alguna cosa que no estava en el món natural i que facilita el 

desenvolupament de les seves funcions vitals. 

Cada persona confia en ella mateixa o en els altres de maneres molt diferents i per aquest 

motiu s’han creat el que s’anomenen, nivell de la confiança. El nivell d’autoconfiança de 

cada persona determinen com es veu cada un a si mateix, cosa que al seu torn afecta el 

nostre rendiment i les nostres activitats. 

Per exemple, quantes vegades ens hem plantejat si som capaços de fer una activitat que 

dubtem si la podem dur a terme o no, com podria ser aprovar un examen? Aquests és 

només algun exemple de molts que s’integren en la nostra vida quotidiana cada dia i que 

ens fan dubtar de les nostres capacitats. 

El nivell de confiança depèn de molts aspectes: el nostre passat, present i expectatives de 

futur; les experiències vitals i les lliçons que hem après d’elles, la nostra personalitat, etc. 

La confiança baixa i l’alta confiança no són adequades. La mitjana de confiança en nosaltres 

mateixos ens permet comprendre les nostres pròpies limitacions, que són necessàries per 

mantenir la flama de l’aprenentatge de l’experiència. Necessitem experiències concretes, 

competències precises i èxits reals per creure en nosaltres.25Aquests nivells mitjans ens 

permeten desenvolupar millor les nostres personalitats. 

 

Podem situar la confiança entre dos extrems (figura 4):26 

• El primer extrem serien les persones que no confien el necessari. Sospiten, no 

ensenyen les seves cartes. Aquestes persones són aquelles que no confien en elles 

mateixes. 

 
25 PÉPIN, Charles. La confiança en uno mismo. França: Editorial Ariel, 2018. Pàgina 40 
26 La velocidad de la autoconfiança. El valor que lo cambia todo. Stephen M.R Covey i Rebecca R. Merill. 
Pàgina 399 
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• En l’altre extrem trobem les persones que confien massa: persones crèdules, creuen 

a tot el món, confien en tothom. Tenen una visió simplista i ingènua del món, i ni 

tan sols pensen en la necessitat de protegir els seus interessos.  

 

Vivim en una vida plena de riscos i per això cal tenir un objectiu clar. No hem de viure 

evitant els riscs, hem d’aprendre a controlar-los amb seny, expandint la confiança de 

manera que s’evitin els impostos i s’aconsegueixin els màxims dividends.  

Per aprendre a ampliar la “confiança intel·ligent”, és a dir la confiança intermèdia es 

necessita predisposició a la confiança i anàlisi: 

• PREDISPOSICIÓ A LA CONFIANÇA → Qüestió de cor. Creure que la gent és digna de 

confiança, i del desig de dipositar en ella una confiança total. 

• ANÀLISI → Qüestió de la ment. Capacitat d’analitzar, avaluar, teoritzar, adoptar 

decisions i solucions lògiques, i considerar les implicacions i les possibilitats. 

 

2.3 LES ZONES DE LA CONFIANÇA: (figura 5) 27 

 

● ZONA 1: “CONFIANÇA CEGA” →Plantejament ingenu de les persones que confien 

de forma feliç en tothom. 

 
27 La velocidad de la autoconfiança. El valor que lo cambia todo. Stephen M.R Covey i Rebecca R. Merill. 
Pàgina 402 

Figura 4: Els dos extrems de la confiança.  
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● ZONA 2: “CONFIANÇA INTEL·LIGENT”→ Combinació de la predisposició a la 

confiança amb l’anàlisi per controlar els riscos. 

● ZONA 3: “ABSÈNCIA DE CONFIANÇA”→ Gent que no confia en ningú. Indecisió, poca 

seguretat. 

● ZONA 4: “DESCONFIANÇA”→ Persones que amplien confiança amb molta cautela o 

que no arriben a fer-ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La confiança no es juga a un partit únic, sinó diàriament, en cada moment i 

cada decisió”. 28 

La confiança exigeix esforç, treball i una prolongada constància. Es relaciona amb una fe 

que no es basa en raons i té la seva pròpia trama argumental. És relativament senzill 

confiar, el difícil és mantenir constant i perdurable aquesta confiança. La confiança redueix 

la complexitat del desconegut i simplifica el món. La transparència pot fer disminuir la 

confiança. Tot això fa que sigui possible perdre la confiança més d’un cop a la nostra vida. 

Molts pensen que la confiança no es pot recuperar, però és molt important saber que 

 
28La confiança. Francesc Torralba. Pàgina 18 

Figura 5: Les quatre zones de la confiança  
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aquesta sí que es pot recuperar un cop perduda i fins i tot millorar-la, encara que sigui 

difícil. Els reptes i els errors poden crear oportunitats per créixer, aprendre i millorar. Si no 

existís el dubte, no s’hauria de confiar en un mateix. Tenir confiança no és estar molt segur 

d’un mateix. És tenir la gosadia d’afrontar l’incert en lloc d’evitar-lo, és trobar en el dubte, 

enganxada en un mateix, la força de tirar cap endavant.  

COM RECUPERAR LA CONFIANÇA EN NOSALTRES MATEIXOS? 

Augmentar la credibilitat personal i comportar-se d’una forma que inspiri confiança. Hem 

d’entendre com s’ha perdut la confiança. 

COM RECUPERAR LA CONFIANÇA EN ELS ALTRES? 

És molt difícil de recuperar. Comporta valors més poderosos que quan perds la confiança 

en els altres. 

Hem d’aprendre a diferenciar a qui dipositem la nostra confiança, això és una habilitat que 

no s’estudia. És un aprenentatge que dura tota la vida.  

“El problema de l'home confiat és que pateix fàcilment desenganys”. 29  

“El dèbil no pot perdonar. El perdó és l'atribut dels forts”. 30 

“La confiança més convincent és la forma més elevada de motivació humana.” 

”Si no es dóna confiança, no es rep confiança” 31 

 

 

 

 

 

 
29 La confiança. Francesc Torralba. Pàgina 81 
30 Gandhi, M. 
31 Tse, L. 
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3. L’AUTOCONFIANÇA 

L’autoconfiança o l’acceptació en un mateix és el sentiment de capacitat de les persones 

per resoldre problemes, realitzar tasques o prendre decisions. Inclou tenir confiança en les 

capacitats pròpies de cadascú.  

Per ser feliç has d’estimar-te i confiar en tu mateix; per confiar en tu mateix, has de 

comprendre, interioritzar i saber que el poder sempre està dins teu, mai fora.32 

Tots els éssers humans neixen amb múltiples capacitats i en van desenvolupant i acceptant 

d’altres noves al llarg de la seva vida. Els que coneixen, accepten i se senten còmodes 

formen la seva pròpia zona de llibertat. La zona de confort disminueix amb la depressió i 

una menor autoestima. Cada vegada que una persona surt de la seva zona de confort per 

ampliar-la rep un avís del seu súper jo, per tal de fer saber que està a punt de fer alguna 

cosa diferent, alguna cosa que no ho ha fet mai i no és segura. Aquest advertiment provoca 

una emoció, la por. Si la por se supera, la zona de confort s’ampliarà. En ampliar la seva 

zona de confort o rang d’acceptació, la persona ampliarà l’autoacceptació. 

 

3.1 AUTOCONFIANÇA I AUTOESTIMA: 

      

Estimar-se a un mateix és l’inici d’una aventura que dura 

tota la vida.”33  

 

L'autoestima és més primària que l'autoconfiança, té a veure amb el "ser" (la mateixa 

essència), amb el dret a ser estimat, i quan és negativa, amb la vergonya. En canvi, 

l'autoconfiança està relacionada amb el "fer", amb el dret a ser valorat, i quan es percep 

negativament amb la vergonya.  

 
32 El poder de confiar en ti. Curro Cañete. Pàgina 14 
33 WILDE, O 
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L'autoestima té un component genètic i pot estar relacionada amb la primera infantesa. No 

es tracta de saber que podem ser estimats sinó de com es manifesten les proves d'amor i 

calidesa. 

L'esport ajuda a desenvolupar la capacitat d'autoestima, de manera que no sols es tingui 

confiança, sinó que pugui mantenir-la o recuperar-la durant o després de les situacions 

adverses. L'esport exerceix de mestre i ensenya a l'esportista que sempre ha de creure en 

si mateix i en les seves possibilitats, sense importar com són de complicades les 

circumstàncies.34 

• Els 4 pilars per a cuidar la teva autoestima (Walter Riso): 

Per tal de poder cuidar la nostra autoestima hem d’aprendre a tenir amor propi i també és 

molt important aprendre a perdre. 

1. Autoconcepte d’un mateix  

- No fer-nos mal a nosaltres mateixos 

- Cuidar-nos i no caure en l’autodestrucció del jo 

2. Autoimatge  

- Estimar-nos a nosaltres mateixos  

- Acceptar el que ens agrada i no deixar que els altres ens valorin  

3. Autoreforç  

- Auto felicitar-nos quan assolim un objectiu (no és egoista) 

 

4. Autoeficàcia  

- Cultura de l’esforç = confiar en el fet que podem aconseguir el que ens 

proposem i sobretot, no rendir-nos. 

 

 

 

 

 

 
34 Inteligencia espiritual y deporte. Francesc Torralba i Ismael Santos. Pàgina 134 
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3.2 AUTOEFICÀCIA: 

L'autoeficàcia va ser denominada per primera vegada pel psicòleg Albert Bandura. Ell ens 

explica que l'autoeficàcia és la creença que tothom té la capacitat d'organitzar i executar 

les accions necessàries i de fer front a la situació que se'ns presenta. En altres paraules, 

aquesta és la creença que tenim vers la capacitat d'èxit en diferents situacions. Aquestes 

creences determinen els pensaments, els comportaments i els sentiments de les persones. 

L’autoeficàcia és la força de la creença en la teva capacitat per completar feines amb èxit.35 

 

L'autoeficàcia determina fins a quin punt creus en les teves capacitats. És relativa a les 

activitats, la qual cosa significa que pots tenir una alta autoeficàcia en una àrea i una baixa 

autoeficàcia en una altra. No obstant això, el sentit general d'autoeficàcia afecta a tots els 

aspectes de la teva vida, ja que l'èxit previ construeix una major confiança en les teves 

habilitats. 

Les persones amb un fort sentit de l'autoeficàcia veuen les tasques difícils com alguna cosa 

que poden dominar. Entenen que els contratemps no necessàriament les porten al fracàs, 

i posen més esforç i dedicació per a aconseguir les seves metes. Confiança no vol dir híper-

seguretat. Confiar en un mateix és veure’s capaç d’abordar l’imprevist, és no il·lusionar-se 

del convenciment que tot a la vida és previsible. Confiar en un mateix és emprendre allò 

que no hem “aconseguit mil cops”. Quelcom que potser no hem intentat mai. Quan 

aconseguim alguna cosa, no confiem simplement en la nostra competència, sinó també en 

nosaltres mateixos.  

Les persones amb un feble sentit de l'autoeficàcia eviten els reptes i rares vegades es 

comprometen amb els seus objectius. En conseqüència, se'ls dificulta molt més el fet de 

fer canvis en les seves vides. 

Autoeficàcia no és el mateix que autoestima. Fins i tot les persones amb un alt sentit de 

l'autoestima poden patir d'una baixa autoeficàcia. No obstant això, les persones amb baixa 

autoestima són més propenses a tenir una baixa autoeficàcia a causa de la seva falta de 

confiança en general. La principal diferència entre totes dues és que l’autoeficàcia és la 

 
35 La confianza: Cómo superar tus creencias limitantes y alcanzar tus metas. Martin Meadows. Pàgina 7 
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creença de les teves pròpies capacitats, mentre que l’autoestima és la creença en la teva 

pròpia vàlua.36 

L'autoeficàcia no significa ser superb. Mantingues la humilitat, fins i tot si ets bo en alguna 

cosa. Adopta l'enfocament d'un principiant que està obert i disposat a aprendre coses 

noves sense tenir cap idea preconcebuda sobre el tema que està estudiant. 

Existeixen 4 factors que influeixen sobre el teu acte d’eficàcia: les experiències de 

mestratge, els models socials, la persuasió social i les respostes psicològiques. 

 

L'èxit genera més èxit i construeix la teva acció d'eficàcia, mentre que el fracàs (quan creus 

que és dolent per a tu) la disminueix. 

Assegura petites victòries per a desenvolupar la teva trajectòria. Cada petita victòria 

construirà més confiança en les teves habilitats. Si tens grans metes que et portarien anys 

aconseguir-les, desglossa-les en parts petites. 

La clau per a un enfortit sentit de l'acte eficàcia no és l'èxit fàcil; són els obstacles i la 

perseverança els que construeixen el teu caràcter, et tornen més resilient i millor equipat 

per a manejar els contratemps. 

 

Això té molt a veure amb l'autoestima. La principal diferència entre una i l'altra és que 

l'autoeficàcia és la creença en les teves capacitats, mentre que, l'autoestima, és la creença 

en la teva validesa pròpia. Si manques de confiança en tu mateix, l'aprenentatge de noves 

habilitats és difícil. És més, encara que siguis bo en alguna cosa, la falta d'autoestima pot 

fer-te pensar que segueixes sent inferior a la resta. L'autoestima és el valor que ens 

assignem. Si creiem que som capaços de realitzar les tasques que se'ns proporcionen 

diàriament, és lògic donar-nos més valor.  

 

Aquest terme se sol confondre amb el terme autoestima, del que ja hem parlat abans, però 

és important saber que no són el mateix. Bandura explica que en l'autoconfiança d'una 

persona intervenen quatre aspectes importants: els èxits i fracassos, l'observació o 

experiència, la persuasió verbal (paraules d'ànim) i l'estat fisiològic de la persona. Tots 

aquests aspectes influeixen en com la persona interpreta la situació. 

 
36 La confianza: Cómo superar tus creencias limitantes y alcanzar tus metas. Martin Meadows. Pàgina 14 
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4. L’AUTOCONFIANÇA I L’ESPORT 

 L’autoconfiança depèn del grau de certesa que un esportista té sobre la possibilitat de tenir 

èxit. Tenir aquesta autoconfiança és determinant per poder aconseguir un millor 

rendiment esportiu.   

L’autoconfiança en l’esport afavoreix a la concentració, fent que la pressió que sentim sigui 

menor. Això ens crea un estat mental positiu, calmat o enèrgic. A més, també permet 

establir diferents objectius desafiants i impulsa a l’esportista a realitzar un esforç, fet que 

permet augmentar la resistència física i disminueix la possibilitat de lesions a causa de la 

desconcentració. (Marsh, Chanal & Sarrazin, 2006). 

Una situació que ens pot servir com a exemple per entendre com l’esport afavoreix la 

concentració és una situació molt comuna en el bàsquet, els tirs lliures. En aquest moment 

l’esportista es troba sol davant d’una situació on, en aquest moment exacte, el resultat, 

depèn només d’ell. Això pot fer que els nervis de l’esportista augmentin a causa de l’entorn 

poc amistós que es crea. La pràctica d’esport és, en general, una lluita contra els límits.37 

La millor manera de superar aquesta situació amb èxit és calmar-se, concentrar-se i creure 

en un mateix, saber que el següent tir lliure anirà dins. És important no dubtar i saber que 

som capaços de fer-ho. Un esportista que confia en ell mateix tindrà moltes més 

possibilitats d’encistellar els tirs lliures. En canvi, un esportista que no confia en ell mateix 

tindrà moltes més possibilitats de fallar-los. L'esportista és un explorador de límits. Aquest 

esforç per superar-se és una font de creixement personal. 

 

Confiança tret: grau de certesa usual en individus per tenir èxit. 

 

Confiança estat: grau de certesa que els individus posseeixen en un fet particular. 

Aquesta confiança és el resultat de l’autoconfiança tret amb una situació objectiva. 

 

 
37 Inteligencia espiritual y deporte. Francesc Torralba i Ismael Santos. Pàgina 34 
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4.1 BENEFICIS PSICOLÒGICS DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT:  

La pràctica d’esport, cada cop més, és una de les activitats més recurrents en la nostra 

societat. Per això cada cop hi ha més estudis sobre la seva anàlisi. Gràcies a aquesta anàlisi 

de l'esport com a fenomen social de la nostra actualitat, hem pogut reflexionar sobre el 

valor de l’esport en la nostra vida quotidiana. 

Estem convençuts que la pràctica esportiva no sols posa en acció el cos, la memòria, la 

imaginació, la voluntat, sinó també determinades modalitats d'intel·ligència, entre elles la 

social, la intrapersonal, l'emocional, però, particularment, l'espiritual. 

Cada cop més van apareixent noves evidències que relacionen una bona salut mental amb 

l’activitat física i hi ha qui a través de les seves investigacions considera la inactivitat física 

un factor de risc per algunes malalties (Powell, Thompson, Caspersen i Kendrick, 1987; 

Tittel i Israel, 1991). 

 

4.2 BENESTAR FÍSIC I PSICOLÒGIC 

Durant aquests últims anys, la consciència social de la salut ha anat augmentant i gràcies a 

això s’han pogut fer investigacions sobre el tema. Als Estats Units s’ha pogut demostrar que 

la falta d’exercici junt amb mals hàbits de salut, pot arribar a ser una causa de mort. 

A partir d’aquí, les investigacions no només se centren en la salut física, sinó que també es 

basen en la salut mental, com podria ser l’ansietat, l’estrès o la depressió. Per això trobem 

molts estudis que demostren que la pràctica d’esport aporta efectes molt saludables 

(Plante i Rodin, 1990; Biddle i Mutrie, 1991; Willis i Campbell, 1992 ) (figura 6). 38  

 

 

 

 

 
38 Beneficios psicológicos de la actividad física y el deporte, MORILLA CABEZAS, M. (2001, Academic Journal) 

Figura 6: Efectes sobre la salut conseqüents de l’exercici físic. 
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“La fortalesa mental és l'habilitat 

per a exercir-se de manera 

consistent en el rang superior dels 

teus talents i habilitats sense 

importar quines siguin les 

circumstàncies competitives”.39 

 

Gràcies als resultats obtinguts en una investigació respecte a l’autoconfiança, s’ha pogut 

demostrar que el treball de l’autoconfiança abans d’una competició és fonamental per 

aconseguir l’èxit.40 Per això es recomana treballar intensivament aquesta variable per tal 

que l’autoestima dels esportistes augmenti i com a conseqüència, augmentin els bons 

resultats competitius 

Els esportistes amb un alt nivell de confiança pensen en ells i en l’acció immediata que han 

de realitzar de forma diferent a tots aquells que no la tenen. Sovint, la nostra ment és la 

nostra pitjor contrincant. Parlem amb nosaltres mateixos, a vegades de forma inconscient. 

Aquests pensaments afecten directament a les nostres emocions i, per tant, a les nostres 

accions.  

SOM EL QUE PENSEM I CREIEM → som un concepte de nosaltres mateixos  

Atletes confiats pensen en positiu, s’imaginen a ells mateixos actuant bé i amb capacitats 

per sortir airosos. Són molt realistes de les seves capacitats i de les seves limitacions. No és 

estrany que els esportistes positius i confiats siguin guanyadors. 

Alguns esportistes xifren la seva autoconfiança en la seguretat de fer-ho el millor possible 

i mantenir la calma en moments de màxima tensió; altres, confien en les seves capacitats 

tècniques o estan segurs d’aconseguir el que volen i lluitar fins al final. 

 

 
39 Loehr, Jim (Escriptor i psicòleg) 
40 Ansiedad estado y autoconfianza respecto el resultado competitivo, SÁEZ ABELLO, G.A (2017, Academic 
Journal) 

S’ha pogut comprovar que hi ha una forta 

relació entre l’autoconfiança d’un 

esportista i l’execució correcte del seu 

esport. Hauríem de percebre la confiança 

com una conseqüència de mantenir 

pensaments positius que generalment 

provenen de les experiències o percepcions 

d’èxit. 
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Trobem dues hipòtesis en relació amb la salut i l’esport:  

a) Hipòtesi de la distracció: Practicar esport ens ajuda a distreure’ns de les nostres 

vides que normalment ens comporten estrès.  

b) Hipòtesi de les endorfines: El cervell, la hipòfisi i altres teixits produeixen diverses 

endorfines que poden reduir la sensació de dolor i produir un estat d’eufòria. 

L’esport millora la confiança. La pràctica habitual d’esport és positiva per a la ment. També 

ajuda a trobar-se bé i al desenvolupament correcte del cos.  

Realitzar exercici és una activitat que afecta l’aspecte físic de les persones. Però no només 

queda la cosa aquí, sinó que també té una influència directa en l’estat d’ànim i en les 

percepcions i els sentiments cap a si mateixos i també cap als altres. 

Activar el sistema locomotor del nostre cos mobilitza, a través de la dopamina, un 

neurotransmissor que és l’encarregat de la sensació de benestar que sentim en practicar 

esport. És un alliberament de neurotransmissors, dopamina, serotonina i un opiaci, 

l’endorfina, que influeixen de forma positiva sobre el cervell de forma natural. 

A més, també influeix el canvi de valors i la filosofia en relació amb tenir més temps lliure 

per a un mateix. Sentir-nos bé físicament ens permet sentir-nos més segurs i confiats. I, 

conseqüentment, alimenta la nostra autoestima. 

La pràctica d’esport comporta (figura 7): 41 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Beneficios psicológicos de la actividad física y el deporte, MORILLA CABEZAS, M. (2001, Academic Journal) 

Figura 7: Beneficis de la pràctica esportiva 



La influència de l’esport en l’autoconfiança 

38 
 

4.3 EXERCICI FÍSIC I SALUT MENTAL: 

Actualment, tot i que no s’ha pogut comprovar al cent per cent, diversos estudis demostren 

que fer exercici regularment sembla està associat a canvis positius en l’estat d’ànim que 

poden ajudar a disminuir els nivells de depressió i ansietat (Weinberg & Gould, 1996). 

També s’ha demostrat que com més esport es faci, més gran serà la reducció a llarg termini. 

Gràcies als estudis de Morgan i Goldston (1987) podem dir que: 

• L'ansietat i la depressió són símptomes habituals de fracàs en l'afrontament de 

l'estrès mental, i a l'exercici físic se l'ha relacionat amb una disminució del nivell de 

la depressió i l'ansietat. 

• Els exercicis físics apropiats es tradueixen en reduccions en diversos índex d'estrès, 

com la tensió neuromuscular, el ritme cardíac en repòs i algunes hormones 

relacionades amb l'estrès. 

 

Gràcies a un experiment realitzat, podem arribar a la conclusió que tenir desenvolupada 

l’habilitat psicològica de controlar l’estrès, prevé aconseguir estats d’ansietat i com a 

conseqüència, possibilita mantenir elevada l’autoconfiança i una bona capacitat d’atenció-

concentració durant la competició. 

 

Quan una persona té molt estrès, augmenta la freqüència cardíaca i la hipertensió a la 

llarga, els nivells de sucre en sang es disparen, la nostra respiració s'altera, les suprarenals 

comencen a produir cortisol i adrenalina que immunodeprimeixen l'organisme i inflamen, 

al mateix temps que es donen problemes de memòria, de son, d’immunodepressió, etc. 42 

 

Per poder millor la nostra autoconfiança i augmentar la nostra positivitat, podríem seguir 

aquests quatre punts d’informació: 

 
42 Influencia del control del estrés en el rendimiento deportivo: la autoconfianza, la ansiedad y la 

concentración en deportistas, GONZÁLEZ CAMPOS, G; VALDIVIA-MORAL, P.; CACHÓN ZAGALAZ, J.; ZURITA 
ORTEGA, F.; ROMERO-RAMOS, O. (2017, FEADEF) 
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• Pròpia experiència: el desenvolupament d’un fet s’ha d’interpretar de manera 

positiva i amb un sentit d’eficiència. 

• Modelatge: conductes realitzades pels altres que fan que nosaltres ens motivem. 

(ex: un esportista creu que ell pot aconseguir el seu objectiu perquè un altre ja ho 

ha fet). 

• Persuasió verbal: rebre comentaris positius dels altres per tal de generar 

autoconfiança en l’esportista. 

• Canvis en el nivell Arosual (activació): modificació de l’organisme que l’esportista 

identifica positivament com energia per a l’acció o negativament com a 

desconcentració. Cal aprendre a saber mantenir-nos estables en el nostre estat 

emocional, perquè és un component rellevant que proporciona un rendiment òptim 

en la competició. 

 

4.4 EDUCACIÓ EN LA PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT EN LA JOVENTUT 

Segons un experiment, les activitats físiques i esportives juguen una funció molt important 

en les vides dels joves, ja que representen un bon camí per reduir el negativisme i els 

possibles problemes psicològics. 43 També van arribar a la conclusió que a part de 

l'autoestima i l'autoeficàcia, fer esport també augmenta l'autoconfiança i la qualitat de la 

vida dels joves. 

 L’educació envers l’esport a les escoles comença a ser un tema d’especial interès i ha donat 

lloc a una reforma del sistema educatiu. 

La importància de l’activitat física sembla ser evident en adults, però cal aprendre que 

també ho és en la infància i joventut. Un aspecte important sobre la pràctica d’esport en 

aquesta edat és que disminueix els factors de risc (Sallis i McKenzie, 1991; Devis i Peiró, 

1993). A més també s’ha comprovat que si es comença a practicar esport en una edat jove, 

hi ha més possibilitats de seguir amb aquesta pràctica en l’edat adulta. (Pate i Blair, 1978; 

Shephard, 1984; Simons - Morton i cols., 1987). Per tot això s’hauria de donar més 

importància a l’activitat física a les escoles. 

 
43Aspects of self-confidence among young people engaged in sport activities, MULAOSMANOVIĆ, N;  

ALEKSOVSKA VELICKOVSKA,L; SELIMOVIĆ,H; HAJDER,M; DŽIBRIĆ,D; HRNJIĆ,J (2018, Academic Journal) 
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4.5 CONFIANÇA EN L’EQUIP 

A l’hora de fer esport tenir autoconfiança és essencial, però per tenir èxit al 100% hem de 

tenir en compte que també és molt important confiar en el nostre equip (companys, 

entrenadors, preparadors físics, etc.). 

 “Sigues tu mateix”, diu Nietzsche en el seu llibre anomenat Así habló Zaratustra de 1885. 

Però per fer això, admira als que ja ho han aconseguit, admira’ls una vegada i una altra, no 

admiris a una sola persona sinó a moltes, cada una d’elles et nodrirà l’esperit i t’ajudarà a 

avançar. Cada vegada que admires, contemples la brillantor d’una estrella singular. I llavors 

contemples la possible brillantor de l’estrella que hi ha dins teu. Per això, la confiança en el 

teu equip és essencial per creure en tu mateix.44 

“Crear un equip amb èxit és essencialment un acte espiritual. Això requereix que 

els jugadors renunciïn als seus interessos personals per un bé major i així el 

conjunt sumi més que la suma de les parts”. 45 

La confiança és essencial en un equip per tal d’assolir un alt rendiment, però, com es pot 

assolir aquesta confiança? 

• Tenir la figura d’un líder que centri la seva atenció a desenvolupar la confiança de 

cada persona. Això fa que sigui molt més fàcil i còmode treballar en el mateix equip. 

Liderar no és imposar, obligar o arrossegar a la força, sinó escoltar, empatitzar, 

tocar el cor i arribar a l'esperit de les persones.  

La clau del veritable lideratge és la capacitat que una persona tingui de posar-se al 

servei del grup que intenta liderar.  

Una de les finalitats del lideratge consisteix a cohesionar el grup, crear vincles sòlids 

entre els membres que el constitueixen i situar a cada persona de l'equip en 

l'enclavament adequat perquè pugui extreure el millor de si mateixa.  

• En un equip també és necessari que cada membre es pugui relacionar amb els altres 

i es pugui establir un vincle segur en el qual poder confiar. 

• Tothom s’ha de sentir segur en l’equip i tothom hauria de ser capaç de demanar 

ajuda, si la necessita, als seus companys. Per això es necessita un bon entorn.  

 
44. La confiança en uno mismo. Charles Pépin. Pàgina 40 
45 Phil Jackson. (Entrenador Chicago Bulls l’any 1996) 
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• Cada membre de l’equip necessita saber quin és el seu rol i estar preparats per 

acceptar qualsevol oportunitat d’aprenentatge, creixement i desenvolupament. 

També s’ha d’aprendre a poder recuperar la confiança si aquesta es perd. 

La suor i l'esforç col·lectiu creen vincles. Un equip de qualsevol esport es construeix des de 

l'ànima dels seus integrants. I aquesta ànima no és una altra cosa que el compromís, el 

sentiment i la passió de cadascun dels seus components cap a la resta dels seus companys. 

Aquesta és la solidaritat que ensenya l'esport. 

Formar part d’un equip és una sensació que ens pot fer sentir bé a la majoria de les 

persones. El fet de veure que aportem alguna cosa i que les nostres accions poden arribar 

a ajudar fa que la nostra autoconfiança i autoestima augmentin. Formar part d'un grup de 

persones que comparteixen la mateixa meta i es troben en un nivell similar, funciona a 

causa d'aquest efecte Köhler: les persones realitzen un major esforç dins d'un grup, que el 

que realitzarien en treballar soles. Formar part d’un equip també és un estimulant per la 

motivació perquè sabem que no només treballem per nosaltres, sinó que més gent depèn 

del nostre treball i esforç. Tenim dret al treball, però no als seus fruits.  

L'excel·lència d'un equip esportiu no és només qüestió de talent. És la resultant de la suma 

de 3 elements: el talent individual de cadascun dels membres, la tenacitat en l'entrenament 

i la capacitat d'aprendre dels qui més saben (humilitat). 

Aquest fet també té els seus riscos, ja que si formem part d’un equip amb un nivell molt alt 

i veiem que nosaltres no podem arribar a aquest nivell, podria fer que la nostra 

autoconfiança disminuís. Per això és molt important saber quines són les nostres capacitats 

i saber com treballar-les. D’aquesta manera, si aconseguim treballar les nostres capacitats 

de manera efectiva, podrem tenir més seguretat en nosaltres i saber que podrem aportar 

quelcom útil a l’equip.  

Igual que és molt important desenvolupar aquesta confiança, també és imprescindible 

saber mantenir-la. Això requereix un esforç de tots els membres de l’equip. 
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Per tal de mantenir aquesta confiança cal: 

• Crear un pla d’acció concret per tal de portar la col·laboració i el treball en equip al 

següent nivell. 

• Ser honestos, ser capaços d’acceptar noves converses i ser solidari amb tot l’equip. 
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PART PRÀCTICA 

La part pràctica del nostre treball la podem dividir en tres parts diferenciades: 

• Una primera enquesta enfocada a un públic general on podem veure reflectides les 

opinions de les persones enquestades envers l’autoconfiança i la seva influència en 

la pràctica esportiva. 

• Entrevistes a diversos esportistes de nivell professional per poder saber quin paper 

juga l’autoconfiança en persones que dediquen la seva vida a la praxi esportiva. 

• Una segona enquesta dedicada a un públic més concret, esportistes que 

competeixen a màxim nivell, psicòlegs esportius i entrenadors.  

 

5. PRIMERA ENQUESTA  

Per encetar la nostra part pràctica vam decidir realitzar una enquesta anònima a un públic 

general per tal de conèixer quin és el parer general pel que fa a l’autoconfiança. L’objectiu 

principal d’aquesta enquesta ha estat saber si el públic pensa que aquesta actitud és 

important, els aspectes que haurien de destacar en una persona amb autoconfiança i 

finalment veure com valoren el grau d’autoconfiança en ells mateixos. Per tal d’aconseguir 

el màxim de respostes vam reenviar-la a família i amics i per últim la vam difondre a les 

xarxes socials. En total vam aconseguir 449 respostes. 
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1. Edat? 

  TOTAL % 

menys de 15 16 3,6 

entre 16 i 25 154 34,5 

entre 26 i 35 32 7,2 

entre 36 i 45 77 17,2 

més de 46 168 37,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Practiques esport de forma regular? 

  TOTAL % 

Sí 328 73,05 

No 121 26,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La influència de l’esport en l’autoconfiança 

45 
 

3. És un esport individual o col·lectiu? (pregunta sobre 328 respostes) 

  TOTAL % 

Individual 144 43,9 

Col·lectiu 102 31,1 

Els dos 82 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Creus que la confiança és un valor important? 

  TOTAL % 

Sí 449 100 

No 0 0 
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5. Aspectes importants en una persona amb autoconfiança? 

  TOTAL % 

Integritat 182 40,53 

Tenir 

valors 

156 34,75 

Motivació 54 12,03 

Lideratge 30 6,68 

Credibilitat 22 4,9 

Altres 5 1,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. En quina mesura confies en tu mateix? 

  TOTAL % 

0 1 0,22 

1 7 1,56 

2 30 6,68 

3 134 29,84 

4 201 44,77 

5 76 16,93 
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7. Has perdut la confiança en tu mateix algun cop? 

  TOTAL % 

Sí 353 78,62 

No 96 21,1 
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8. Creus que l’autoconfiança es pot recuperar? (pregunta sobre 353 respostes) 

  TOTAL % 

Sí 352 99,8 

No 1 0,2 

 

 

 

9. Aspectes importants en una persona que confia en els altres? 

  TOTAL % 

Transparència i veracitat 170 37,86 

Saber escoltar i tenir la ment oberta 118 26,28 

Lleial 78 17,37 

Complir compromisos 68 15,14 

Acceptar la realitat 11 2,45 

Altres 4 0,89 
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10. En quina mesura confies en els altres? 

  TOTAL % 

0 1 0,22 

1 15 3,34 

2 73 16,26 

3 192 42,76 

4 152 33,85 

5 16 3,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Has perdut la confiança en els altres algun cop? 

  TOTAL % 

Sí 416 92,65 

No 33 7,35 

 

 

 

 

 

 

 



La influència de l’esport en l’autoconfiança 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Creus que es pot recuperar la confiança en els altres? (pregunta sobre 416 

respostes) 

  TOTAL % 

Sí 312 75 

No 104 25 
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13. Et consideres una persona en la qual es pot confiar? 

  TOTAL % 

Si 446 99,33 

No 3 0,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ANÀLISI DELS RESULTATS 

Després de realitzar aquesta enquesta hem pogut observar que la majoria de les persones 

que han contestat coneixen la importància de l’autoconfiança i la tenen present en el seu 

dia a dia. Donat el fet que 73% dels enquestats practiquen esport regularment podríem dir 

que l’esport sí que ajuda a augmentar l’autoconfiança. 

També hem pogut observar que la gent confia més en ella mateixa que no en els altres i en 

la mateixa línia, podem veure que la gent considera més fàcil recuperar l’autoconfiança que 

la confiança en els altres. A aquesta informació se li suma el fet que un nombre més gran 

de gent ha perdut la confiança en els altres en comparació amb el nombre de persones que 

han perdut la confiança en ells mateixos. 

També podem observar que la majoria de les persones creuen que la característica més 

important que ha de tenir una persona amb autoconfiança és integritat i la característica 

que ha de tenir una persona que confia en els altres és transparència i veracitat.  

Finalment podem veure que el 99% de les persones es consideren una persona en la qual 

es pot confiar. 
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6. ENTREVISTES 

Per continuar amb la nostra part pràctica vam decidir que la millor manera d’aconseguir 

una bona percepció sobre com la pràctica d’esport afecta l’autoconfiança seria entrevistar 

a esportistes professionals, ja que ells dediquen la seva vida a l’esport i en conseqüència 

tenen molta experiència amb l’autoconfiança i l’esport. L’esport forma part de la seva vida, 

ells gaudeixen i sofreixen amb l'execució, amb el desenvolupament de l'activitat. Mentre 

acompleixen aquesta activitat, se senten vius, gaudeixen, existeix en plenitud. Per a ells, 

l'esport no és un mitjà per a obtenir resultats, aquests són una conseqüència del procés. 

Creiem que la seva opinió seria molt rellevant i en podríem extreure molta informació que 

ens podria ajudar amb la nostra recerca.  
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6.1 ÀLEX ABRINES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo que la autoconfianza es ese momento antes del 

partido donde siempre te dices a ti mismo: voy a darlo 

todo, voy a hacer esas acciones, voy a intentar 

defender de esta manera, cuando tenga un tiro lo tiraré 

con confianza. 

 

Per quin motiu vas decidir dedicar la teva vida a la pràctica de bàsquet? 

Bueno en mi caso viene de familia. Mi padre fue jugador de baloncesto y desde muy 

pequeñito, desde los tres o cuatro años llevo jugando a baloncesto. Al principio, no haces 

mucho baloncesto, solo tiras cuatro veces a canasta y es más jugar con la pelota, pero 

bueno, hasta los cuatro que empecé hasta ahora ya son veintitrés años y al final todo viene 

de mi padre. Sí que hubo una época que yo me quería pasar al futbol, pero no me dejaron, 

y gracias a dios que no me dejaron, ¡mira ahora! Al final he llegado donde quería. 

 

 

JUGADOR DE BÀSQUET PROFESSIONAL 
Actualment juga amb el FC Barcelona 
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Com es presenta l'autoconfiança en el teu dia a dia i més ara en temps de 

pandèmia? Com afrontes la tornada? 

Bueno, es complicada, sobre todo como tú dices por la situación que estamos viviendo de 

no saber si dentro de una semana seguiremos jugando, si vas a coger el virus y vas a estar 

que tener quince días en casa, por la familia y amigos… Son muchas cosas que como 

jugadores hace un año ni pensábamos, pero ahora toca vivir con ello y muchas veces no es 

fácil. Por ejemplo, este año hemos vivido, por desgracia, situaciones de compañeros del 

equipo que se han contagiado unos a otros y claro, hemos pasado semanas de 

incertidumbre, de no saber si vamos a poder seguir jugando o si vamos a tener que estar 

parados todos mucho tiempo. Todo esto, obviamente, afecta en mi mundo, que es el del 

baloncesto. Pero bueno, creo que en este deporte o aquí en el Barcelona, que es de lo que 

puedo hablar yo, hemos hecho las cosas muy bien y siempre lo hemos tenido lo más 

controlado posible y gracias a eso al final solo fueron cuatro contagios y no todo el equipo. 

De quina manera consideres que tenir confiança en tu mateix ajuda a un 

basquetbolista rendir millor i obtenir millors resultats? 

Bueno, es lo más importante yo creo. Por ejemplo, y sin ir más lejos lo vemos si comparas 

como yo jugaba el año pasado con como juego este año y simplemente ves la confianza 

con la que juego. El entrenador juega un papel importante es este aspecto porque le gusta 

jugar con el tipo de jugador que soy yo y desde el principio de temporada me ha dado esa 

confianza para anotar y para jugar mi baloncesto. Esa confianza pues a lo mejor yo el año 

pasado no la tenía, sí que es verdad que en algunos partidos a la que empezaba bien el 

partido, si ese entrenador me daba confianza pues sí que metía más, pero en norma general 

estuve todo el año, no sin confianza, pero sí que no pudiendo demostrar que podía aportar 

más al equipo. En cambio, este año, no me puedo quejar y yo creo que estoy jugando casi 

mi mejor baloncesto desde que soy profesional y todo viene de la confianza del entrenador 

y de los compañeros. 

Llavors, tu creus que la teva autoconfiança es construeix més gràcies a factors 

externs, com en aquest cas, l’entrenador o companys? 

No, también al final es importante saber uno mismo buscar esa confianza. Es verdad que a 

lo mejor mi estilo de juego, que es muy tirador, es más complicado porque dependes 
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mucho de que si un día metes o no. Entonces, lo que aprendes con los años es a buscar 

otras maneras de conseguir confianza, como podría ser consiguiendo un rebote, que 

depende de ti, de ir a buscarlo, de una buena defensa y que no depende de otros, como 

vosotras habéis dicho antes. Creo que es importante porque hay muchos partidos que 

acabas con quince puntos porque has cogido dos rebotes al principio y eso te ha dado la 

confianza para después meter el triple y poco a poco ir sumando. 

Creus que l'autoconfiança va jugar un paper important en els Jocs Olímpics del 

2016 a Rio de Janeiro on vau guanyar la medalla de bronze? 

Sí, yo creo que sí. Al final yo no llevaba mucho tiempo en ese equipo, pero sí que lo que 

veías en ese grupo de la selección era algo que habían construido durante muchos años. El 

hecho de haber ganado doble medalla de plata en los dos juegos anteriores creo que nos 

dio la confianza, sobre todo a los que jugaban en esos partidos importantes, para creernos 

que éramos mejores que, en eso caso, Australia y poder ganar el partido. 

Com et sents abans d'una final? Creus que la teva autoconfiança es veu afectada 

d'alguna manera? 

Depende del partido. Sí que es verdad que yo intento afrontar todos los partidos de manera 

igual, aunque obviamente en una final a lo mejor vas con un extra de motivación. Al final 

sin añadirte presión, ya que al final es un deporte y hay veces que se gana y otras que se 

pierde, pero al final lo importante es darlo todo. Una vez estas en la pista es eso, estar 

contento con uno mismo cuando suena el pitido final, aunque obviamente, a todo el 

mundo le gusta ganar. Creo que la autoconfianza es ese momento antes del partido donde 

siempre te dices a ti mismo: voy a darlo todo, voy a hacer esas acciones, voy a intentar 

defender de esta manera, cuando tenga un tiro lo tiraré con confianza. Pero es lo que he 

dicho, al final hay días mejores y días peores y al final hay cosas que tampoco puedes 

controlar, sobre todo en ataque, ya que habrá partidos que metas veinte y habrá otros que 

tirando lo mismo no metas una. 
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Ara ens agradaria presentar-te una situació de competició, imagina't que estàs en 

una final important, el teu equip perd d'1 punt i, falten 3 segons i et passen la pilota 

en camp ofensiu, com creus que et sentiries i, a conseqüència, com reaccionaries? 

Es difícil esta situación. Haber, yo creo que depende del jugador. Yo en mi situación no creo 

que notase la presión porque soy un jugador que una vez está en pista jugando ya se olvida 

de todo e intento hacerlo lo mejor que pueda. En estos momentos, yo creo que en la pista 

no sé qué se me pasaría en la cabeza, pero viéndolo desde fuera yo creo que al final es una 

oportunidad que tienes de darle a tu equipo una victoria o un título si es una final, entonces 

yo desde mi punto de vista lo vería de una manera positiva. Obviamente habrá algunos que 

le tiemble la muñeca y digan lo contrario, de que si la fallo que pasará. Pero al final, como 

vosotras habéis dicho, te llega la pelota, tienes tres segundos y el equipo ha confiado en ti, 

por eso te ha dado la pelota, entonces tienes que tirarla. Si entra quedaras como el jefe y 

si no la metes no pasará nada porque al final, aunque obviamente te sentirás frustrado y 

triste, la confianza que te ha dado todo el equipo en ese momento es plena. 

Per acabar, ens podries explicar algun dels reptes que més t'ha marcat mentalment 

i com ho vas superar? 

Bueno yo, por suerte o por desgracia, no sé si habréis leído algo de lo que me paso en la 

NBA el último año, pero creo que ese fue un punto de inflexión en mi carrera y en mi vida, 

ya que al final también te afecta en otros aspectos. Creo que el resto que me puse de volver 

a jugar al baloncesto, a pesar de todo lo que me había pasado de que no quería ni tocar 

una pelota y le tenía miedo, y conseguirlo demostrándome a mí mismo que podía superar 

esa enfermedad, creo que ha sido el mayor reto que he podido superar en mi vida. 

Esperemos que no vengan muchos más de estos y que sean todos buenos y positivos. Por 

eso, si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con este. Sobre todo, porque al final, 

bueno ya han pasado casi dos años y estoy donde estoy quizás gracias a todo lo que me 

paso, el poderlo haberlo superado y poder haber demostrado a mí mismo, a mis amigos y 

a la gente que me importa que era más fuerte que la depresión.  
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Creus que aquesta experiència t’ha fet guanyar confiança en tu mateix per ara estar 

jugant el teu millor bàsquet? 

Sí, claro definitivamente me ha ayudado a crecer y como he dicho antes tanto como 

persona y como jugador. Al final ves las cosas de otra manera y claro la confianza 

obviamente te afecta. Si te ves en esa situación y ves que la has superado confías en que, 

si puedes con eso, puedes con todo. 
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6.2 EDGAR BADIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La confiança que et dóna el saber que els teus companys et 

creuen preparat, saben que rendiràs, creuen que ajudaràs a 

l'equip, crec que això fa que tu tinguis aquesta tranquil·litat. 

 

Per quin motiu vas decidir dedicar la teva vida a la pràctica de futbol? 

Bé, al final crec que més que decidir-ho tu, la vida et porta una mica a dedicar-t'hi perquè 

al final jo jugo a futbol des que tinc sis anys. Si després de passar tot el futbol base tens 

l'opció de dedicar-t'hi professionalment, doncs, òbviament dedicar-te a fer allò que més 

t'agrada, és fantàstic. Tot i això jo no vaig deixar d'estudiar, vaig acabar administració i 

direcció d'empreses, ara estic fent un màster... al final, mai saps on et pot portar la vida, 

però, més que decidir poder ser esportista, o dedicar-te professionalment a l'esport, en els 

esports col·lectius jo crec que has de tenir aquesta oportunitat. I si la tens, no desaprofitar-

la. En els esports col·lectius com el futbol, més que decidir-la tu, la vida et porta a tenir 

aquesta oportunitat i no la pots rebutjar. 

 

JUGADOR DE FÚTBOL PROFESSIONAL   
Actualment juga amb L’ELX FC  
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Com es presenta l'autoconfiança en el teu dia a dia i més ara que estem en temps 

de pandèmia? Com afrontes la tornada? 

A veure jo crec que l'autoconfiança és un aspecte vital en un esportista. Bé, jo crec que en 

qualsevol persona ho és, però en els esportistes pel seu rendiment és molt important 

aquesta confiança i en temps de pandèmia doncs bé, per una banda perquè hi ha hagut 

molts partits seguits, sobretot després del primer confinament, hi va haver molts partits 

seguits, competies cada dos, tres dies, i si no tenies aquesta autoconfiança era molt difícil 

estar preparat per competir tan sovint. A més els futbolistes que estem acostumats a 

competir cada set dies, llavors passar a competir cada tres, si no tens aquesta confiança 

després d'una derrota i no t'aixeques ràpidament, és molt difícil. Això per una banda. Per 

una altra banda, crec que aquesta situació està afectant a tothom en l’àmbit particular. Ja 

sigui perquè tens un negoci que no funciona bé perquè amb la pandèmia ha baixat, perquè 

pel que sigui tens un familiar afectat... Si no saps centrar-te en la competició esportiva i 

viure d'aquesta autoconfiança per rendir, es fa difícil. Jo ja et dic, la meva opinió és que 

l'autoconfiança és molt important tant per rendir en la vida professional com per la vida en 

general. 

 De quina forma consideres que tenir confiança en tu mateix ajuda a un futbolista 

a rendir millor i obtenir millors resultats? 

Sí, per descomptat. En el meu cas, jo soc una persona molt exigent amb mi mateix, que 

estic tot el dia intentant millorar i aprenent coses, aplicant-les als entrenaments o la 

competició i moltes vegades a mi m'han tancat portes. No sé si us haureu informat que jo 

soc un porter que mesuro 1,80 metres, quan normalment al futbol professional mesuren 

1,90 metres. Llavors moltes portes a mi se m'han tancat perquè no tenia aquella alçada que 

diguéssim "entra pels ulls", tot i que pel que fa a rendiment sempre he rendit, i ara s'està 

demostrant. Moltes vegades tothom em deia "ostres, i tu has seguit confiant en tu 

mateix?", i si, jo crec que un aspecte fonamental, més enllà que tu siguis més exigent o 

menys amb tu mateix, que siguis treballador... és tenir aquesta autoconfiança als 

entrenaments i a les competicions, creient en tu mateix i sabent que ets capaç de fer allò 

que et proposis. Per a mi és un aspecte fonamental per millorar el rendiment i poder rendir 

a escala professional. Sí que ho és, totalment, millora molt l’auto-rendiment.  
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Creus que l'autoconfiança va jugar un paper important durant les fases d'ascens a 

primera divisió amb l'Elx la temporada passada on, a més de pujar de divisió, vau 

aconseguir passar sense que us marquessin cap gol en contra? 

La confiança, ja no només la confiança en tu mateix sinó la confiança en el grup, entre tots 

nosaltres va ser fonamental. Òbviament un paper dintre d'aquesta confiança grupal era la 

d'un mateix. És molt difícil rendir si un no confia en un mateix. És a dir, si tu tens dubtes 

sobre el teu rendiment, a qualsevol petita circumstància negativa dins de la competició te'n 

vindries a baix. És un aspecte en què vam incidir bastant, ja que sabem de la importància 

de l'autoconfiança. I en l’àmbit particular, jo vaig fer una temporada molt bona. Portava 

uns anys molt bons a segona divisió i jo tenia la confiança que m'havia preparat per viure-

ho. El fet de no haver encaixat cap gol òbviament depèn de molts factors, però és cert que 

vaig rendir molt bé en l’àmbit individual, com tot l'any, i l'autoconfiança és molt important. 

Crec que vaig cometre molt pocs errors durant tot l'any i durant els “playoffs” i una mica 

l'autoconfiança quan les coses van sortint, es nodreix i llavors augmenta cada cop més i sí 

que va jugar un paper important. 

Sí, amb el penal contra el Saragossa ho vam passar tots malament. 

Bé va ser un moment de tensió però per sort... Bé mira, al final jo intento estudiar els 

llançadors. En aquell cas, aquell jugador no tenia clar per on xutaria perquè l'havia vist xutar 

per tot arreu, però mira al final vaig decidir quedar-me al mig, una mica amb una feia prèvia 

d'estudi, mirant uns patrons que tenia... i al final jo crec que la confiança en la decisió que 

prens a vegades et dóna premis també. Llavors és part de l'autoconfiança en el teu propi 

treball no també? 

Com et sents abans d'un partit important o una final? Creus que la teva 

autoconfiança es veu afectada d'alguna forma? 

Per mi és molt important abans d'un partit ser conscient de les coses que faig, bé de les 

que faig malament, i tenir una línia de regularitat de consistència, que és una paraula en 

què hem aprofundit molt, en intentar que entre el teu punt màxim de rendiment i el teu 

punt més baix de rendiment, no hi hagi gaire distància, que sempre mantinguis una 

constància. Jo crec que l'autoconfiança en aquest aspecte és molt important perquè fa que 

en cap moment te'n vinguis a baix i, en els moments en què estiguis en un rendiment "top" 
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doncs explotar-lo al màxim, però que mai te'n vinguis a baix. Per tant aquesta 

autoconfiança és molt important. Els moments previs a la competició, intento tenir aquesta 

autoconfiança, tenir la seguretat que les coses sortiran bé. Crec que si penses que les coses 

sortiran bé hi ha molta més probabilitat que surtin bé que no pas que no ho facin. Després 

òbviament hi haurà partits millors, partits pitjors, cometràs errors com comet tothom, en 

la meva posició es castiguen en gol gairebé sempre. Però no estic mai preocupat en si 

cometo un error. Intento estar sempre centrat en el fet que les coses sortiran bé i preparar-

me els partits centrats en el que puc fer per ajudar a l'equip i per rendir molt 

individualment. 

Per què, en ser un esport col·lectiu, com has dit abans, com creus que també 

influeix la confiança que reps dels teus companys? 

Doncs sí, és molt, molt important. Per mi és un aspecte clau a treballar dins d'un equip. La 

confiança que et dóna el saber que els teus companys et creuen preparat, saben que 

rendiràs, creuen que ajudaràs a l'equip, crec que això fa que tu tinguis aquesta 

tranquil·litat. Més enllà que tu puguis confiar en tu mateix, si veus en la cara dels teus 

companys que tenen dubtes sobre tu i el teu rendiment, et poden entrar els dubtes a tu. I 

més en la meva posició la qual dins un esport col·lectiu és la més individual que hi ha, però 

sí que jo sé i intento transmetre, per la meva experiència dins la meva posició, intento 

transmetre confiança als meus companys, encara que faci un error, parlar amb ells durant 

la setmana per dir les coses que fan bé, les coses que crec que poden fer, transmetre 

aquesta confiança a l'inici dels partits, sobretot amb missatges positius i crec que tot això 

fa que l'autoconfiança augmenta molt quan tu creus que els teus companys confien en tu. 

Ara ens agradaria presentar-te una situació de competició, imagina que estàs a la 

final d'un partit molt important, heu empatat i ara s'han de xutar penals. Us 

trobeu en un punt en què si el rival marca el següent penal, perdeu el partit. Com 

creus que et sentiries i, a conseqüència, com reaccionaries? 

Mira jo intento, en aquest tipus de situacions límit en les quals tens aquesta oportunitat, a 

mi m'agrada veure la situació com una oportunitat per demostrar que pots ser decisiu. Més 

que la pressió “d’ostres si no el paro, perdem". Això no ho penso mai. Jo sempre penso el 

"tinc l'oportunitat de ser important per l'equip, per ser important, i per destacar". Sempre 
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intento centrar-me en el que puc controlar en l’àmbit esportiu. No puc controlar el fet que 

si ens marquen el gol perdem. Fa tres anys vaig jugar amb la selecció catalana, he arribat 

diverses vegades, però hi ha una que vam arribar a penals. Vaig parar-ne un penal, però 

nosaltres en vam fallar dos i al final vam perdre. Al darrer penal vaig endevinar el cantó, 

però no el vaig parar. Llavors a posterior de la competició, després, potser sí que dius "he 

perdut una oportunitat". Però més que “l’ostres és culpa meva" o "he de parar-lo perquè 

si no perdem", és "tinc l'oportunitat de fer alguna cosa important i destacar". Llavors cal 

agafar aquesta confiança que puc aconseguir-ho i centrar-me el tot l’esportiu. Intento no 

pensar..., bé no hi penso en "si no el paro, perdem". Aquesta frase no pot entrar al cap d'un 

esportista perquè llavors estàs més a prop de no parar el xut. 

 Per acabar, ens podries explicar algun dels reptes que més t'ha marcat mentalment 

i com el vas superar? 

Crec que sempre hi ha hagut una situació i és que, com que no soc un porter molt alt, a mi 

se'm mira amb lupa les jugades del joc aeri, dels centres laterals... Per a mi ha estat un 

repte el fet de centrar-me moltíssim el fet de poder controlar la posició prèvia als centres, 

totes les situacions de ramat que estiguin controlades, intentar controlar també aquesta 

situació. He treballat molt dins el camp, però també fora d'aquest per centrar-me a 

controlar tota aquesta situació i decidir bé el moment de sortir, per què si jo cometo un 

error en joc aeri, se'm multiplica per deu l'error que pugui fer un porter més alt. Igual jo 

tinc una ràtio d'error molt més baix que un porter alt, però potser el joc aeri m'és més 

complicat. Llavors és un repte per a mi el no fallar mai. Com ho he superat? Doncs estant 

molt centrat i estant confiat que fent totes les coses que es poden controlar bé, puc ser 

millor que un jugador que em treu 20 centímetres en el joc aeri. Si voleu que posi un 

exemple en concret, doncs a segona divisió B o a tercera que havia jugat amb l'Espanyol, 

però a segona B que he jugat més de 100 partits amb el Reus, hi ha camps que són petits, 

de gespa artificial en què el rival juga tot joc aeri, directe, davanters grans, etc. Era un repte 

per a mi demostrar que jo en allà podia estar al nivell. Ara a primera divisió els centres són 

molt bons, però en aquells camps hi ha molts centres, moltes situacions on decidir bé, i per 

a mi va ser un repte d'aquesta etapa de la meva carrera el fet de poder arribar preparat ara 

a primera gràcies a estar centrat a controlar aquestes situacions. Amb la confiança, que al 



La influència de l’esport en l’autoconfiança 

63 
 

final torna a sortir sempre la paraula confiança, però amb la confiança que centrar-me en 

tot el que podia controlar, puc estar al nivell dels porters més alts. 
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6.3 MIREIA BELMONTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La confianza en uno mismo ya sea en la vida de “una persona 

normal” tanto como en la de un deportista, es necesaria para 

conseguir todos los retos posibles, ya que te ayuda a 

conseguir tus metas, te ayuda a seguir adelante y lo que te 

ayuda también en los momentos difíciles a seguir y a no 

tirar la toalla. 

 

Per quin motiu vas decidir dedicar la teva vida a la pràctica de la natació? 

Bueno yo empecé con cuatro años a nadar porque tenía y tengo un problema en la espalda, 

que se llama escoliosis, es decir, en la zona lumbar tengo un poco torcida la espalda y Bueno 

el médico me aconsejó a mí y a mis padres que empezara a hacer cursillos y empezara a 

nadar para reforzar esa zona.  

NEDADORA PROFESSIONAL 
Actualment entrena al Centre d’Alt 

Rendiment (CAR) a Sant Cugat del Vallès i 
competeix en el màxim nivell. 
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Com es presenta l'autoconfiança en el teu dia a dia i més ara en temps de 

pandèmia? Com afrontes la tornada? 

La vuelta con muchas ganes, después de tanto tiempo sin hacer el entrenamiento de forma 

normal y tener que adaptarnos a muchas circunstancias y también un poco con 

incertidumbre por lo que pasara en un futuro que es cercano, porque claro cómo van 

cambiando las cosas en un mes pues siempre tienes que estar preparado para lo que venga 

y para cambiar todo a último momento. Yo creo que la autoconfianza es importante en el 

aspecto de tener un objetivo siempre en mente y no perderlo de vista por muchas cosas 

que pasen. 

De quina manera consideres que tenir confiança en tu mateix ajuda a una jugadora 

de bàsquet a rendir millor i obtenir millors resultats? 

Sí, yo creo que, si la confianza en uno mismo ya sea en la vida de “una persona normal” 

tanto como en la de un deportista, es necesaria para conseguir todos los retos posibles, ya 

que te ayuda a conseguir tus metes, te ayuda a seguir adelante y lo que te ayuda también 

en los momentos difíciles a seguir y a no tirar la toalla. 

Creus que l'autoconfiança va jugar un paper important en la final de les olimpíades 

de Rio de Janeiro del 2016, on et vas proclamar campiona? 

Bueno yo creo que jugó un papel clave porque, aunque ya hubiera ido a dos juegos 

Olímpicos anteriores, en el 2008 en Pequín y en el 2012 en Londres, en los juegos del 2016 

me veía capaz de ser campeona olímpica. La verdad que todo el trabajo mental que haces 

para estar más segura de ti misma y para estar mucho más preparada es muy importante 

al final para llegar a una final olímpica, saber cómo jugar tus cartas, saber que todo el 

trabajo que has hecho ha sido el correcto y que saber que simplemente tienes que nadar y 

mostrar tu mejor versión en ese momento. 

Aquesta confiança també la tens present en el teu dia a dia i no només en 

competicions? 

Sí, yo creo que la autoconfianza forma parte del día a día porque entrenando también 

afrontas días difíciles, porque por ejemplo en mi caso, hay días muy duros y de mucha 

intensidad. Aunque haya días que no estés tan bien, tienes que entrenar si o si y siempre 
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tienes que estar pensando en cuál es el objetivo. Con esa autoconfianza siempre tienes 

presente que tienes que hacerlo porque así aumentará tu rendimiento físico. También 

aprendes que los malos días tienes que convertirlos en positivos y al final yo creo que es 

bueno trabajar todos los aspectos físicos teniendo un buen día o un mal día. 

Com et sents abans d'una final? Creus que la teva autoconfiança es veu afectada 

d'alguna manera? 

Bueno yo creo que si vas bien preparado física y mentalmente al final salen las cosas solas 

porque si has entrenado un montón la parte física se supone que tienes las cualidades para 

hacerlo bien. Mentalmente, si has tenido un entrenamiento previo pues también es mucho 

más fácil competir, solo tienes que nadar y dar tu mejor versión. Pero bueno, hay veces 

que a lo mejor no vas tan bien preparada físicamente por temas de lesiones anteriores u 

otras circunstancias que puedan haber pasado. Aquí yo creo que la autoconfianza juega un 

papel muy importante porque tienes que saber que has entrenado también la parte 

psicológica y aunque no estés en tu mejor momento hay que darlo todo y en mi caso, salir 

de la piscina lo más contenta posible sabiendo que lo has dado todo. 

Ara ens agradaria presentar-te una situació de competició, estàs entrant en l'últim 

llarg d'una final important i veus que la teva major rival t'està avançant, com creus 

que et sentiries i, a conseqüència, com reaccionaries? 

Bueno, a ver, en el último largo en mi caso ya vas con las puertas un poco justas y, de hecho, 

más o menos, me paso algo así en Río, que la que quedo segunda empezó a avanzar, 

avanzar y avanzar en el último largo. Pero bueno yo creo que al final debes tener tu propio 

plan, tu propia estrategia y centrarte en lo que tú puedes hacer porque, aunque lo de fuera 

es importante porque los estímulos exteriores juegan un gran papel, en mi caso el último 

largo es el más fuerte entonces es importante saber que puedes hacerlo, que tienes las 

fuerzas suficientes y seguir adelante. Por eso, si a mí me pasara yo sé que tendría que seguir 

adelante y dar lo máximo y saber que hasta que no sé toca la pared no sabes lo que ha 

sucedido entonces es importante dar siempre lo máximo y cuando llegues a la pared mirar 

si has ganado o no. Pero al final, si lo das todo también es una forma de satisfacción, de 

decir, bueno lo he dado todo y no he podido ser la mejor, pero lo he intentado porque no 

podía dar más de mí. 



La influència de l’esport en l’autoconfiança 

67 
 

Per acabar, ens podries explicar algun dels reptes que més t'ha marcat mentalment 

i com ho vas superar? 

La verdad es que sí que he tenido retos cuando estaba bien de forma, como pueden ser los 

Juegos, pero también he tenido retos vistos desde otra perspectiva. Antes de los Juegos de 

Río me lesioné de los hombros y claro primero es duro renunciar a un mundial, que fue el 

del 2015. Es un trabajo también mentalmente muy individual porque tienes que saber que 

después de la primera recuperación tienes que volver desde cero muchos aspectos de la 

reparación y tienes que tener autoconfianza, la mente muy clara, saber cuál es el objetivo 

por el cual estás trabajando y saber que la recuperación no es fácil, es lenta y hay que hacer 

todos los pasos para ir quemando etapas y al final tienes que saber que si confías en el 

trabajo y tienes confianza en ti mismo las cosas salen.   
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6.4 ONA CARBONELL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta autoconfiança venia afegida per un treball 

immens darrere. Un no pot confiar en un mateix si 

no ha fet les coses ben fetes. 

 

Per quin motiu vas decidir dedicar la teva vida a la pràctica de natació 

sincronitzada? 

Jo feia gimnàstica rítmica i també sempre m’ha encantat l’aigua des de petita, que em 

passava tots els estius a Menorca dintre del mar. Després vaig descobrir aquest esport, que 

era la barreja perfecta de la gimnàstica rítmica, que és d’on venia jo (de l’art, la bellesa i la 

dansa), amb la barreja perfecta de l’aigua. Ajuntant aquestes dues coses vaig descobrir que 

existia un esport meravellós que és la natació sincronitzada. Des del primer dia que ho vaig 

provar doncs em vaig enamorar. 

 

 

NEDADORA PROFESSIONAL 
DE NATACIÓ SINCRONITZADA 

Actualment entrena al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) a Sant Cugat del Vallès 

i competeix en el màxim nivell. 
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Com es presenta l'autoconfiança en el teu dia a dia i més ara en temps de 

pandèmia? Com afrontes la tornada? 

Jo suposo que una mica com tothom. Sempre he tingut molt clar que és molt important 

adaptar-se a les situacions. Sempre, el meu lema com esportista ha estat: "los buenos se 

quejan y los mejores se adaptan". Per això, jo crec que és una circumstància molt difícil, 

però que només adaptant-nos a aquesta nova normalitat podrem seguir endavant. Per 

tant, adaptant-me a tot intentant confiar en mi mateixa, en els altres i en la situació també, 

en què és difícil, però que tot anirà endavant i tot, a poc a poc, ho anirem solucionant. 

Sobretot això, afronto la tornada, adaptant-me i entenent que s'ha de confiar en els 

professionals, que s'ha de confiar en nosaltres mateixos i en què és una situació molt dura, 

però de la que només en podem sortir més forts. 

De quina manera consideres que tenir confiança en tu mateix ajuda a una 

nedadora de sincronitzada a rendir millor i obtenir millors resultats? 

Doncs jo crec que influeix molt, el que jo no sé si coc el millor exemple perquè jo molts cops 

de vegades dubto de mi mateixa i jo crec que és una carcassa que m poso a sobre per no 

estar mai satisfeta i per sempre exigir-me més. Llavors, sempre confio menys del que 

confien les meves entrenadores, però jo crec que com sempre, jo soc partidària de què en 

l'equilibri està la clau i per tant ser extremadament confiat no és bo perquè et fa rendir 

menys, tot i que confiar molt poc en un mateix tampoc ajuda perquè és imprescindible 

tenir autoconfiança per poder tirar endavant. Llavors, aquesta exigència, però a la vegada 

aquesta confiança crec que és la clau i jo a poc a poc he anat aprenent d'això. 

Creus que l'autoconfiança va jugar un paper important en els Jocs Olímpics de  

Londres en 2012 on vas guanyar medalla de plata en duet amb Andrea Fuentes? 

Si, jo crec que en aquell moment, en la final Olímpica del 2012 de duo, l'autoconfiança va 

jugar un paper molt important. Aquesta autoconfiança venia afegida per un treball immens 

darrere. Un no pot confiar en un mateix si no ha fet les coses ben fetes. En aquell moment 

vam confiar més que mai perquè, feia quatre anys que portàvem donant-ho tot i encara 

que no sabíem com havien entrenat els altres equips, sabíem que nosaltres ho havíem 

donat tot i que estàvem preparadíssimes per complir aquell objectiu. En aquell moment sí 
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que vam tenir una gran autoconfiança de dir: el treball està ben fet, ho podem aconseguir 

i ho aconseguirem. 

Com et sents abans d'una final? Creus que la teva autoconfiança es veu afectada 

d'alguna manera? 

Doncs em sol passar que sempre que arribo a la piscina en uns Jocs, en un mundial i inclús 

en competicions no tan importants, que de sobte sempre veig a tothom millor que jo i les 

rivals millor que jo. A poc a poc he anat aprenent a intentar mirar menys als altres perquè 

hi ha una cosa clara i és que tu no pots canviar com estiguin els altres, com competeixen 

els altres o què opinin els jutges, llavors el que he anat aprenent és a cementar-me més en 

mi mateixa perquè quan arribes a una competició, òbviament, els nervis estan a flor de pell 

i llavors tendeixes a veure a tots els altres millor i a tu pitjor. El que a mi m'ha anat bé és 

centrar-me únicament en mi mateixa, molt poc en les altres i estar en la meva bombolla. 

Això em permet seguir tenint la meva autoconfiança que puc tenir el dia anterior al CAR de 

Sant Cugat, als entrenaments. 

Ara volem presentar-te una situació de competició, imagina't que estàs enmig 

d'una competició i sents que et vas quedant sense aire, com creus que et sentiries 

i, a conseqüència, com reaccionaries? 

Això de quedar-me sense aire és el meu dia a dia. Però bé, en realitat, les apnees les 

controlo. Jo soc una persona molt serena i la serenitat és clau. Jo mantinc molt aquesta 

serenitat i per mi, és clau estar centrat en un mateix i viure el moment. Però si de sobte, 

em quedés sense aire, intentaria utilitzar les eines que m'han ajudat a arribar fins aquell 

moment, les eines de concentrar-se en un mateix, de no mirar al teu voltant, de centrar-se 

mentalment en la feina ja feta i sobretot la visualització. Jo visualitzo moltíssim i això és el 

que m'ha ajudat sempre abans d de competir. 

Per acabar, ens podries explicar algun dels reptes que més t'ha marcat mentalment 

i com ho vas superar? 

El repte que més m'ha marcat mentalment, jo crec que és aquella final de duo de Londres 

el 2012, on les dues preliminars dels Jocs, Xina ens havien guanyat i la nit abans de competir 

ens vam reunir amb l'Andrea (la meva companya), semblava que tot anava en contra 

nostra, que els ordres de sortida no eren favorables i els jutges ens havien col·locat a les 
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dues preliminars per darrere d'elles. Aquella nit abans ens vam reunir i vam dir que només 

nosaltres érem capaces de girar la truita i donar-li la volta a la pel·lícula. Jo crec que la sort 

es crea, que la sort no existeix com a tal, però tu pots crear-la i per això el següent dia vam 

arribar amb una actitud de confiança absoluta, amb el cap ben alt i sense mirar a les nostres 

contrincants. Vam desprendre una aura que es va notar i a la vegada també ens va donar 

aquella confiança que ens va fer guanyar la plata. 
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6.5 ELENA CONGOST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una persona pot ser molt, bona però si el cap el traeix, mai 

arribarà a un bon nivell. En canvi, si una persona igual o més 

bona físicament té el cap on l’ha de tenir, podrà fer el que 

vulgui. 

 

 

Per quin motiu vas decidir dedicar la teva vida a la pràctica d'atletisme? 

Doncs, va ser curiós perquè jo en cap moment vaig decidir dedicar-me a això, però sí que 

quan era més petita, quan tenia cinc anys o així, veia atletisme a la televisió i sempre deia 

que de gran volia ser com les noies que veia competir. Sempre volia que els meus pares 

m'apuntessin a atletisme, però em va costar moltíssim perquè ells no volien, però al final 

vaig aconseguir-ho. Jo crec que ells es pensaven que al cap d'un temps m'avorriria i ho 

deixaria i voldria fer alguna altra cosa, però mai em vaig avorrir. Fins i tot encara, avui en 

dia, m'estan preguntant quan ho deixaré, però encara no ha arribat el moment. Per tant, 

jo suposo que vaig anar decidint a poc a poc dedicar-me a l'atletisme. Comences de petit, 

ATLETA PROFESSIONAL 
Actualment competeix en el màxim 

nivell en atletisme adaptat. 
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quan és com un joc, però de mica en mica vas veient que se't dóna bé, que vas a campionat, 

que guanyes medalles, t'adones que aquest és el teu lloc, que se't dóna bé, que gaudeixes 

i que forma part de la teva vida. Per tant, vas decidint de mica en mica. 

Com es presenta l'autoconfiança en el teu dia a dia i més ara en temps de 

pandèmia? Com afrontes la tornada? 

Jo crec que sí que té veure l'esforç amb el nivell d'autoconfiança que pugui tenir perquè al 

final l'esport, a part de competir, no competir o no guanyar ensenya a ser persona i formar-

te com a tal. Et venen uns valors darrere que són els que et fan treballar i dedicar-te, tenir 

un esforç i sacrifici. A poc a poc aquests valors et van formant i l'autoconfiança també forma 

part d'aquests valors, perquè quan ets una persona disciplinada i ets una persona que 

s'esforça i que ha donat un resultat, ja saps que si ho vols necessites treballar molt i 

esforçar-te i llavors ja tens la confiança de dir, Bé si treballo i entreno, igual que guanyar 

medalles, podré aconseguir altres coses. És en aquest punt on entra l'autoconfiança, el fet 

de pensar que si has aconseguit una primera cosa, podràs aconseguir més coses amb 

esforç. 

De quina manera consideres que tenir confiança en tu mateix ajuda a una atleta 

a rendir millor i obtenir millors resultats? 

Jo crec que l'autoconfiança és imprescindible bàsicament perquè ho comparo a quan era 

més joveneta i anava a competicions havent entrenat molt i podent guanyar, però aquella 

immaduresa de nena i aquella inexperiència de nena que ens fa no tenir confiança en 

nosaltres mateixos, ens fa estar nerviosos i pensar que qui tenim el nostre costat és millor 

que nosaltres. Cada cop et vas veient més petit i això fa que ja surtis amb una mentalitat 

que fa que pensis que ja no tens res a fer i et guanyaran. Després, de mica en mica, quan 

vas creixent i vas tenint experiència vas aprenent a tenir confiança. Gràcies a aquesta 

autoconfiança ja vas amb una mentalitat diferent, sigui a un examen o a una competició. 

Saps que has fet la feina, saps que és el que tocava, deixes ells nervis de banda i vas 

tranquil·la. Jo crec que és aquest el fet de tenir autoconfiança en tu mateix que et dóna 

tranquil·litat i et fa ser millor perquè afrontes diferent la informació. És a dir, una persona 

pot ser molt bona, però si el cap el traeix. mai arribarà a un bon nivell. En canvi, si una 

persona igual o més bona físicament i té el cap on l'ha de tenir, podrà fer el que vulgui. 
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Creus que l'autoconfiança va jugar un paper important en la competició de les 

Olimpíades de Rio de Janeiro de 2016 on et vas proclamar campiona olímpica de 

marató? 

Si totalment, és el que us deia. Jo aquell dia, en algun moment podria haver estat quasi 

plorant, tremolant de por de nervis i pensant que volia marxar, però en canvi, jo aquell dia 

estava feliç, contenta, sabia que ho havia donat tot. També sabia que podia sortir malament 

i que podria tenir algun problema o imprevist, però sabia que era el meu dia per demostrar 

tot el que havia fet. Amb aquests moments previs d'estar contenta, de saber que ho podia 

fer ja va ser clau. Després a la sortida em vaig posar primera des del principi i en cap 

moment vaig pensar que m'havia equivocat ni vaig pensar deixar passar a algú per pensar 

que eren més bones que jo, perquè realment n'hi havia, però en cap moment vaig pensar 

a deixar que es posessin per davant. Vaig dir, aquí estic i he vingut a demostrar el que he 

fet i si algú vol guanyar-me que corris més que jo avui. Aquesta autoconfiança, a vegades, 

amb l'esport pot semblar aquest punt que podria ser de "xuleria", de dir, aquí estic jo i vinc 

a demostrar el que sé fer. 

Com et sents abans d'una final? Creus que la teva autoconfiança es veu afectada 

d'alguna manera?  

Bé, és el que us deia abans, recordo per exemple els Jocs Olímpics de Pequín del 2008 quan 

jo era més joveneta recordo passar-ho molt malament, recordo sortir a l'estadi olímpic, 

tenir por i pensar: què estic fent aquí un diumenge a la tarda quan ara mateix podria està 

a casa meva i en canvi estic aquí, en un estadi ple de gent. Era una sensació dolenta, una 

sensació de por. En canvi, als Jocs Olímpic de Rio el 2016 jo ja em considerava una persona 

madura i una persona que com a esportista ja estava molt més formada i amb molta 

experiència, llavors va ser tot el contrari. Abans de sortir estava contenta, estava gaudint 

de l'ambient, de la música, del dia, del que havia de fer i del que havia de demostrar. 

Llavors, això és el que em demostra que quan era més jove no tenia confiança en mi 

mateixa i abans de sortir ja havia perdut, per dir-ho d'alguna manera i en canvi, a mesura 

que vaig guanyar confiança, que és el que et dóna seguretat en tu mateix, vaig començar a 

gaudir i això és el que fa treure el millor de tu. 

 

 



La influència de l’esport en l’autoconfiança 

75 
 

Ara proposa una situació complicada en què puguis sentir pressió en una 

competició. Com creus que et sentiries i, a conseqüència, com reaccionaries? 

Doncs bé, ja només estar en una final d'uns Jocs Olímpics ja és molta pressió. Penseu que 

això també és la nostra feina i ens l'estem jugant. Tota la feina feta en quatre anys ens la 

juguem en un dia en una hora. I només això ja ens produeix molta pressió perquè saps que 

és aquell dia que has de demostrar i deixar anar tot el que has après durant quatre anys en 

una sola competició i moment. Llavors imaginem que estem a la final dels Jocs Olímpics 

d'una marató i és súper important cada 5 km agafar aigua perquè si no et deshidrates i 

perds el sucre del cos. Doncs en una marató poden passar mil coses; des que se't surti una 

sabatilla, fins a tenir rampes i haver-te de parar o que et caigui un pot d'avituallament 

perquè tu l'has d'agafar i et poden caure i és súper important agafar-lo bé perquè a més 

aquests pots porten enganxats uns "sticks" d'aquests de glucosa que la gent pren a les 

curses. Llavors tu vas corrents i et cau el pot. On el pots agafar? Què fas, segueixes, et poses 

nerviós, tires enrere, agafes el pot d'un altre...? És en aquell moment que dius "d'acord, ara 

que faig?" "Calma, pensa que has de fer?". A mi això em va passar en una competició i vaig 

agafar el pot d'un altre i l'altre pobre es devia quedar sense pot. O hi ha hagut vegades, la 

cosa típica no, comences a tenir rampes i no saps què has de fer. No saps si millor t'atures, 

o millor no pares, segueixes i no penses, o què has de fer perquè si pares potser després 

no engegues. O tu vas guanyant i de cop se't posa una contrincant al teu costat i et 

pressiona una mica i tu dius "ostres, si la deixo escapar, potser després ja no l'atrapo. Però 

si marxo amb ella, potser va massa ràpid i jo punxo." Perquè la marató és súper llarga i et 

poden passar milers de coses. Llavors hi ha moltes coses que poden passar en una cursa 

com tot això que us estic dient que has de decidir en un segon i que és súper important el 

que decideixis fer en aquell moment perquè serà decisiu que guanyis o no guanyis una 

medalla, que tinguis una beca, que és el teu sou de quatre anys i és el que tu has treballat... 

són moltes situacions que et fan estar alerta. A més, la meva prova són 3 hores, llavors has 

d'estar a la màxima durant tot el que pugui passar. 

Per acabar, ens podries explicar algun dels reptes que més t'ha marcat mentalment 

i com ho vas superar? 

Jo crec que el més bèstia que he fet ha estat canviar de fer 1500 metres, que és fer tres 

voltes a la pista d'atletisme i passar a voler fer maratons. Clar, jo abans feia entrenaments 

molt curts, penseu que potser feia 50 km a la setmana entrenant, o quan sortia a córrer. 
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Doncs jo el màxim que havia corregut seguit havien estat 10 km i de cop, un dia vam dir 

amb el meu entrenador de provar de fer una marató i per fer-ho havia de córrer 30 km 

seguits, cos que mai havia fet. El cap, quan ja en portava dotze, em deia que ja no podia 

més. Cada dia era com fer records i me'n recordo el dia que vaig córrer 17 km vaig acabar 

a terra plorant dient que ho deixava, pensant que jo no servia per això i dient que jo mai 

podria fer 30 km seguits. Cada setmana, en lloc de fer 50 km, havia de fer 150 km que era 

molt més del que acostumava a fer. Era un esgotament brutal i cada dia era un repte al 

meu cap perquè mai havia corregut durant tanta estona i mai havia fet entrenaments tan 

llargs i tan intensos. El meu cap em deia que no podia. Va ser un repte molt gran. 
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6.6 PAOLA FERRARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante tener confianza y estar bien con 

uno mismo. Que no siempre se puede, no es algo 

 

 

Per quin motiu vas decidir dedicar la teva vida a la pràctica del bàsquet? 

Yo empecé des de muy pequeñita a jugar al baloncesto. Mis hermanos mayores jugaban y 

fue es típico caso de la niña más pequeña que mama de este deporte. Y bueno fui 

tomándomelo cada vez más y más en serio y me di cuenta de que servía para esto y bueno 

con muchísimo trabajo he conseguido llegar a donde estoy hoy día y llevo muchísimos años 

jugando en la máxima categoría. 

Com es presenta l'autoconfiança en el teu dia a dia i més ara en temps de pandèmia? 

Com afrontes la tornada? 

Bueno la verdad que yo soy muy partícipe de la autoconfianza. Yo creo que todo empieza 

por la confianza en uno mismo, ¿no? Siempre he sido muy de tratar de conseguir la 

autoconfianza de mí misma, no esperar del entrenador ni de mis compañeras. Que siempre 

es bueno también que de fuera te den esta confianza, pero yo siempre he sido más 

partícipe de tratar de estar conmigo lo mejor y tratar de hacer las cosas bien. Normalmente 

JUGADORA DE BÀSQUET PROFESSIONAL 
Nascuda a Paraguai actualment juga en el 
màxim nivell espanyol, Lliga Femenina 1 

fácil. 
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mi autoconfianza se basa en que yo vaya haciendo las cosas, mis rutinas, trabaje 

periódicamente bien, que me sienta a gusto tanto deportivamente como socialmente en el 

sitio donde estoy. Yo creo que esta autoconfianza es la más importante de todas. 

De quina manera consideres que tenir confiança en tu mateix ajuda a una 

jugadora de bàsquet a rendir millor i obtenir millors resultats? 

Sin lugar a duda, yo creo que vamos, es la clave. Cuando uno no tiene confianza en uno 

mismo y duda, yo creo que ahí empiezan todas los pequeños fantasmillas que tenemos y 

que luego salen en pista, que no te sale nada, que empiezas a dudar… Así que sí, yo creo 

que sin dudar para poder rendir lo mejor posible uno tiene que estar bien consigo mismo 

y esta confianza tiene que estar elevada. 

Clar, perquè el que tu sents internament és allò que després es veu reflectit a la  

 

Sí, sí, totalmente. Hay muchas temporadas donde nosotros los deportistas pasamos 

muchísimas etapas. Hay veces que estás deprimido por mil razones y, sin querer queriendo, 

si no sabes diferenciar y separar lo llevas todo en la pista, o en el deporte que hagas. En mi 

caso, lo llevas todo a la cancha de baloncesto y sin querer queriendo lo llevas. Por eso es 

muy importante tener confianza y estar bien con uno mismo. Que no siempre se puede, no 

es algo fácil. Las temporadas son largas. Hay muchos partidos, muchos viajes, hay muchas 

cosas. No a todo el mundo, en mi caso, no todos los jugadores de deportes colectivos, les 

pasa lo mismo que a mí. Hay meses, días, semanas donde cada uno tiene su mambo y sus 

cosas así que es importante que equilibremos todo eso. 

Creus que l'autoconfiança va jugar un paper important en partits com el de la final 

de la Lliga Femenina el 2013 o en la del Campionat Nacional de Paraguai en 2019, 

on us vau proclamar guanyadores en els dos casos? 

Sí, sí, totalmente. En la final de 2013, por ejemplo, yo venía de una lesión. Y bueno, la 

confianza es un poco rara cuando tú vuelves de una lesión. Puede ser que te encuentres 

bien, pero, físicamente aún no estás, entonces esa autoconfianza es difícil de manejarla. 

Pero bueno, si tu cabeza está bien y tú crees que lo has manejado lo suficiente ahí te irá 

bien. En la del 2009, por ejemplo, la final de la liga paraguaya, yo creo que tenía todos los… 

¿Cómo se dice?, cuando un país entero está en contra de tu equipo, y tuyo. Esa energía yo 

creo que fue uno de los momentos donde mi autoconfianza se vio más arriba. ¿Por qué? 

Porque todo lo tenía en contra, es más, faltaban diez minutos para acabar e íbamos 10-12 

pista. 
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abajo y dimos la vuelta al partido. Yo creo que de todas esas cosas uno aprende y te das 

cuenta de que la autoconfianza puede superar cualquier límite. Entonces, bueno, en mi 

caso, ha funcionado por el momento. 

O sigui que tu creus que en les situacions més complicades, l’autoconfiança pren el 

protagonisme i es presenta de forma més potent? 

Sí, en mi experiencia yo creo que sí. Como te digo, en estas cositas y en otros momentos 

también donde más difícil se hace yo creo que allí es donde más resalta la confianza de 

cada uno. Primero porque yo creo que sin querer queriendo, la gente no te da crédito 

porque pasa esto, porque viene de lesión, porque no sé qué porque no sé cuántos y luego 

a la hora de la verdad, cuando debes demostrarlo, estás. Entonces eso puede hacerlo 

solamente la autoconfianza porque esto lo tenemos, sabemos jugar, sabemos meter, y falta 

solo ese extra de autoconfianza. 

Com et sents abans d'una final? Creus que la teva autoconfiança es veu afectada 

d'alguna manera? 

Yo soy una persona muy muy rutinaria. Tengo que hacer mis cositas casi siempre iguales, 

comer lo mismo, ponerme el mismo calcetín que creo que es el que funciona… bueno, la 

verdad que yo si hago mis rutinas y lo que mi cuerpo siente, si siente que es ese calcetín, si 

siento que son esas bragas, si siento que es tal cosa, y yo lo hago, yo creo que estoy con mi 

autoconfianza por las nubes. Cuando sin querer queriendo, porque me ha pasado, que sin 

querer queriendo yo hago mis rutinas, pero algo pasa que las corta, ósea yo tenía que estar 

en el vestuario, y tenían que vendarme aquí, y una compañera llega y se le rompe el “tape”, 

por ejemplo. Cosas que uf, me ha pasado eh, pero bueno yo en mi caso siempre he 

intentado prepararme lo mejor posible, de visualizar. Soy mucho de visualizar lo que va a 

pasar, de imaginarme cómo será el partido, de que va a pasar, de que situaciones me 

pueden ocurrir, tanto positivas como negativas. Y si yo estoy preparada, me siento cómoda 

cuando llega el partido. 
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Ara ens agradaria a presentar-te una situació de competició, imagina't que estàs 

en una final important, el teu equip perd d'1 punt i, falten 3 segons et passen la 

pilota en camp ofensiu, com creus que et sentiries i, a conseqüència, com 

reaccionaries? 

En realidad, yo creo que bien. Son situaciones que ya me han ocurrido y yo creo que si el 

balón llega a mí quiere decir que el equipo quiere que llegue a mí, o el entrenador quiere 

que llegue a mí y en teoría estoy preparada para ello. Puedo fallar, como puedo meter, 

como ya me ha pasado un montón de veces, pero si tengo la posibilidad de tirar al aro pues 

hay que tirar. Una cosa es que me quede con el balón en las manos y me coma los tres 

segundos, eso sí que no estaría bien, pero si tiro al aro y fallo yo creo que es un buen tiro 

igualmente porque el equipo me encontró y si lo meto pues nos venimos todos arriba. 

Creus que és important la confiança en l’equip en esports com el bàsquet? 

Si, totalmente. Yo creo que al ser un deporte colectivo primero está normalmente la 

palabra del entrenador y muchas veces este lo puede hacer bien como puede hacerlo mal, 

muchas veces se equivoca y otras veces no. Hay veces que el entrenador manda algo que 

las jugadoras creemos que podemos hacerlo de otra manera, pero siendo el entrenador 

jefe del equipo hay que ir a por todas con lo que dice y tratar de luchar, aunque haya cosas 

que estén negando eso. Muchas veces pasa que el entrenador quiere que salga algo y no 

sale, pero el equipo se tiene que poner a tope para que funcione y si no funciona ya habrá 

alguien que hable o se dirija al entrenador para cambiarlo. Pero sí que esta confianza en el 

equipo es muy importante. 

Per acabar, ens podries explicar algun dels reptes que més t'ha marcat mentalment 

i com ho vas superar? 

Yo creo que últimamente las lesiones han sido algo que me ha marcado mucho. Estas 

lesiones son las piedras que se han puesto en mi camino últimamente y que he tenido que 

superar poco a poco porque al tener lesiones vas perdiendo un poco de autoconfianza. En 

mi caso, este verano he tenido algunos problemas físicos y ha sido difícil porque sin querer 

pierdes esa autoconfianza. Yo creo que, cuando me dije: bueno esto no depende de mí, no 

puede hacer nada me empecé a sentir mejor. Esto le pasa a todo el mundo, pero una vez 

empiezas a entrenar y empiezas a coger rutina empiezas a sentirte mejor. Poco a poco hay 

que darse a uno mismo la píldora de la tranquilidad porque uno no puede estar siempre al 

100% porque hay veces que uno puede estar al 80%, 70% o 50% y no pasa nada. Hay que 
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ir creyendo que se puede volver a tope después. A mí, en estos son momentos me costó 

entender que podía estar al 60% y no pasaba nada porque más tarde ya llegaría mi 

momento. Entonces yo creo que esta pretemporada aquí en Girona me está ayudando a 

que con trabajo y teniendo la cabeza bien fuerte puede llegar a mi nivel. 
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6.7 MATTEO MANASSERO 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La confianza no se puede tocar, no se puede ver, solo 

se puede sentir. 

 

Per quin motiu vas decidir dedicar la teva vida a la pràctica de golf? 

Bueno yo creo que hay algo que un poquito decide por ti, las ganas de jugar al golf me 

vinieron cuando veía a mi padre jugar al golf, tenía tres años yo, y empecé a dar los 

primeros golpes. Así empezó todo. Es una pasión y forma parte de tu vida entonces luego 

decidir llega a ser muy fácil, depende un poquito en la edad crítica que creo que es 14, 15, 

16 años que es una edad que te gusta tanto que ya es muy fácil tener una mentalidad que 

 
46 En Matteo Manassero és un jugador professional italià de golf i el més jove en guanyar un torneig del 

Tour Europeu. 

JUGADOR DE GOLF PROFESSIONAL 
És Italià i és el jugador més jove en 

guanyar un torneig del Tour Europeu. 
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prefieres hacer esto a otras cosas y es allí cuando empiezas a decidir. Con 14 entré en el 

equipo nacional y ya me veía con el sueño de ser profesional de golf y pues no decides, al 

menos yo, no decidí sí o no, fue una cosa muy muy natural. Yo quería hacer esto y esto me 

daba la mentalidad correcta para tener muchas ganas de irme a entrenar y entonces es 

muy fácil. Creo que todos los deportistas ya lo tienen dentro y con el trabajo pueden llegar 

a un nivel en que pueden, con tranquilidad, tomar la decisión de hacerlo como trabajo. 

Com es presenta l'autoconfiança en el teu dia a dia i més ara en temps de 

pandèmia? Com afrontes la tornada? 

Esto es complicado, es una gestión muy complicada. A lo mejor la cosa más difícil para un 

deportista. La confianza no se puede tocar, no se puede ver, solo se puede sentir y a veces, 

especialmente ahora que los torneos son muy pocos, son muy raros porque no hay público, 

son muy diferentes, la confianza creo que te la tienes que crear un poquito. Con el trabajo 

más que con los resultados. Está claro que si hay un 100% de confianza yo creo que el 80%, 

la parte más fuerte, llega del resultado. Cuando cuenta el torneo, obviamente esta es la 

parte más fiable de la confianza, la otra parte siempre la puedes coger del entrenar muy 

bien y con una forma muy constante, ordenada y metódica, esto te da mucha confianza 

porque puedes crear situaciones que pasan de estrés o de tensión en práctica de lo que 

pasa después en el campo y esto ya, si puedes adelantar en esto y hacerlo bien pues te da 

un poco de confianza. Pero yo creo que hasta que no llegas al campo y ves que las cosas te 

están funcionando no tienes toda la confianza del mundo. Un jugador tiene que ver que lo 

que pasa con el resultado que cuenta no puede decirse confiar al 100%, yo creo. Es nuestro 

trabajo hacer las cosas en casa, fuera de torneo, para que nos dé la confianza suficiente 

para ir al torneo, pero esto siempre es muy muy complicado, muy complicado. 

De quina manera consideres que tenir confiança en tu mateix ajuda a un golfista a 

rendir millor i obtenir millors resultats? 

Sí, yo creo que, si te lo crees tanto y de alguna forma que no es mentira, digamos, es decir 

puede serlo, pero no puede ser algo inventado, que me digo hoy me despierto y hoy voy a 

jugar bien, sí, vale, pero puede ser que no. Esta no es una confianza fiable, una confianza 

fiable es cuando realmente te pones ahí, trabajas bien… los deportistas viven del trabajo y 

entrenan el 90% de los días de su vida entonces saben claramente a qué nivel están y el 
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nivel en el que están en el entrenamiento te puede dar confianza. La autoconfianza es un 

poquito complicada. Personalmente yo no soy un jugador que se puede dar autoconfianza. 

O veo o siento algo que me da confianza o si no las palabras nunca me han ayudado mucho, 

mientras sensaciones de solidez o de haber trabajado bien y esto sí que me han hecho 

sentir muy muy fuerte. Pero también conozco jugadores que pueden hacer muy poco, pero 

se pueden convencer de que todo va muy bien y si te lo crees mucho pues también funciona 

esto. 

Creus que l'autoconfiança va jugar un paper important en el torneig Maybank 

Malaysian Open de l'any 2011 on et vas proclamar guanyador? 

Claro, si, muchísimo porque ya había ganado un torneo y tenía la confianza de saber que 

podía ganarlo otra vez así que ya lo había hecho. Claramente estaba en un momento de mi 

carrera en que las cosas iban muy bien y no necesitaba muchísimo para tener confianza. 

Tenía como una estructura muy sólida y solo necesitaba un par de días de buenos golpes 

para creerme que podía ganar. Es como tener una protección, la solidez del juego y el saber 

que ya lo has hecho y que ya lo hayas hecho hace poco tiempo porque lo había ganado 

hacía 4 o 5 meses antes, no hacía mucho tiempo, entonces la sensación era muy fresca. 

Todo esto me daba la confianza que es un concepto del juego muy importante, no hay nada 

como esto. Puedes tener un juego normal, pero si tienes esta sensación puedes competir 

contra cualquiera y cualquier situación, mientras al contrario tienes miedo de tu sombra. 

Com et sents abans d'una final? Creus que la teva autoconfiança es veu afectada 

d'alguna manera? 

Se trabaja mucho por esto, pero yo creo que puedes trabajar hasta un punto, pero luego 

cuando estás allí en esta situación es una sensación que es muy complicado entrenar. La 

entrenas estando allí. Cuanto más estas ahí luego sabes que ya has estado y tienes la 

experiencia, sabes cómo funciona… yo creo que lo más importante es el equilibrio de 

mantener la misma rutina, la misma cara, no ser superfeliz, supercontento de estar en esta 

situación ni situaciones de estas que te hacen estar a mil por hora porque esto te puede 

producir lo contrario entonces cuanto más vives esta situación te da la sensación no de que 

sea una situación normal, porque siempre tendrás la duda de si voy a ganar, no voy a ganar, 

que hacen que cada vez sea distinto. Porque en 18 hoyos puede pasar de todo, pero el 
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equilibrio de muchas cosas te da mucha presencia en el momento y esta presencia al final 

yo creo que es la clave porque si no te va a tocar un día de montaña rusa que para 5 horas 

en el golf es muy muy duro, hay momentos de mucha tensión, momentos de “down” y 

muchas cosas. Mientras mantengas un equilibrio, haces la misma rutina de entrenamiento, 

de calentamiento, y estas cosas te ayudan a pasar un día tranquilo, a gusto y puedes jugar 

tus opciones. Es raro el golf porque son 5 horas y son muchos golpes y uno te puede 

arruinar muchos más. Si lo ves como realmente es, un golpe no es nada, pero en una 

situación que tú crees muy importante, por ejemplo, el primer golpe del día y lo haces mal 

pues ya tienes todo el día en frente pensado “ya he hecho esto mal, imagínate lo que viene 

después”. Es el equilibrio de saber que es muy largo el día y que si más o menos estás 

siempre ahí siempre tienes una opción. Así es como miro a estos momentos, como una 

maratón y no como un “sprint.” 

Ara proposa una situació complicada en què puguis sentir pressió en una 

competició. Com creus que et sentiries i, a conseqüència, com reaccionaries? 

Hay muchas, pero una situación podría ser el primer golpe del día con mucha gente 

alrededor del punto de salida y tú dentro de tu mente sabes que llegas de días de malas 

decisiones que no le estás pegando bien, a lo mejor no has entrenado bien, estás muy 

nervioso, pero hay algo hay que hacer y esta es una situación de mucha presión. También, 

por ejemplo, si es un golpe difícil pues mucho peor. ¿Qué hacer allí? La verdad es que es 

complicado y siempre estamos buscando de mejorar en esta situación porque siempre, 

antes o después te llega y tienes que saber reaccionar de alguna manera. 

A mí me ayuda bastante respirar y estar muy presente en las cosas que más o menos sé 

que me funcionan. Mis características de juego, lo podríamos llamar un plan B. Algo que 

quizás yo quisiera hacer un golpe mejor, más bonito y que me diera mejores sensaciones, 

pero sé que con este plan B puedes empezar el día y luego ya buscar la manera, en 18 

hoyos, de mejorar. Pero un plan B, una situación donde sabes que puedes defenderte es, 

creo, la mejor manera. La máxima presión es cuando no sabes completamente que hacer, 

si estás completamente como en medio del mar sin barco. Ahí no hay nada que hacer. Pero 

si siempre tú tienes algo donde te puedes apoyar o defender pues ahí por lo menos algo se 

hace. Luego, claramente no será el golpe de mis sueños, pero de alguna manera, yo 

reacciono siempre así, es una manera bastante concreta. Entonces un poco respirar para 
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bajar la tensión, digamos, y enfocándome mucho en lo que mi cuerpo me dice que puedo 

hacer en ese momento. Igual el mejor golpe que tienes no lo puedes hacer de ninguna 

manera, pero esto más o menos sí. Es como si me pongo y ya voy en este camino y luego 

empiezo el día y más o menos intento mejorar las cosas, pero igual es todo el día así, el golf 

es muy complicado y siempre debes tener algo donde apoyarte si no es imposible. Un golpe 

que más o menos funciona. Y luego ya cuando te enfrentas a una situación así de muchas 

dudas y mucha presión si tienes algo donde apoyarte pues todo baja un poco, ya no tienes 

tanta presión, sabes que igual no es un desastre, que tienes otra manera de hacerlo y tienes 

ya no tienes una sensación de ansiedad. 

Per acabar, ens podries explicar algun dels reptes que més t'han marcat 

mentalment i com ho vas superar? 

Hay muchas cosas. Yo creo que los momentos peores son los que me han ayudado más. 

Hay varios. Yo creo que las victorias no te ayudan mucho a mejorar, te ayudan en la 

confianza del momento y en la confianza en ti mismo, es cuando te hacen viajar un metro 

arriba del piso y puedes ganar todo y te sientes que nadie te puede vencer, pero esto no te 

ayuda mucho a mejorar. Te ayuda en el momento, claramente, a jugar el mejor golf posible. 

Lo que me ayudó mucho fue cuando te sientes que has tocado el fondo y ahí tienes que 

tomar unas decisiones, unas duras, tienes que cambiar el camino… estas son las cosas. Yo 

he vivido esto en el 2016 y 2018 cuando las cosas empezaban a ir mal y no veía el fin del 

túnel de la negatividad. Yo trabajaba, pero acababa el día que me miraba y decía “¿al final 

que he mejorado yo hoy? Es como ayer, pero con mucha más práctica”. Son estos 

momentos cuando abres un poco la visual y te das cuenta de que tienes que cambiar el 

camino porque en este camino no me funciona, no porque no haya buenos coches, pero 

no me funciona. Estos momentos son los que de verdad te ayudan y te hacen crecer, remar 

y eventualmente luego cuando llegas un poco al final del túnel que miras atrás, es cuando 

te das cuenta de que has hecho bien, que, aunque fue duro valió la pena. Sobre todo, el 

año pasado en junio que llegué a un punto en que no podía jugar más a golf, no tenía 

manera y tenía que tomar algunas decisiones para poder, no jugar bien, sino pasármelo 

bien jugando al golf. Y luego mirando atrás reconozco que fue, claramente, el peor 

momento, pero también te hace mirar atrás y decir “bueno, es divertido también jugar al 

golf” meses después cuando llegas a tenerlo un poquito más claro. Pero seguramente 
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todavía estoy en un camino en la dirección para volver a competir como quiero y entonces 

es un reto que todavía tengo que pasar. Es un camino largo y duro, pero 100% que cuando 

al final llegue donde quiero llegar, estar a gusto compitiendo el domingo de un torneo o los 

primeros que me juego la victoria seré mejor que hace 10 años cuando todo salía más 

natural. Al final las cosas que piensas y trabajas, cuando llegan son más fuertes que cuando 

llega todo fácil. Siempre vale la pena, siempre tienes que mirarlo así. Si hay la pasión de 

despertarse la mañana y trabajar e intentar buscar la manera de mejorar que sea cambio, 

que no lo sea, que sea solo para practicar… si tienes las ganas de despertarte y hacerlo, yo 

creo en que todo puede llegar y todo el pasado ha sido útil. 
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6.8 ALBERTO MARTÍNEZ  

 

 

 

 

 

 

 

En el momento en el que te entran 

dudas y tú no crees que lo que estás 

haciendo es correcto, te vas a 

equivocar, al menos desde mi punto 

de vista. 

 

 

 

Per quin motiu vas decidir dedicar la teva vida a la pràctica de natació en aigües 

obertes? 

 En mi caso, fue porque desde bien pequeño me gustaba y, al fin y al cabo, una cosa llevó a 

la otra. Empiezas a ganar pequeñas cosas, pequeñas competiciones y travesías y te das 

cuenta de que quieres aspirar a más y que acabas obteniendo un sueño y al final eso lleva 

a otra cosa. Entonces claro, cositas a cositas vas sumando y al final pues te das cuenta de 

que obtienes un sueño y al final dices “quiero dedicarme a esto” o “quiero luchar por esto 

y a ver hasta donde llego”. Y este es mi caso. 

I vas començar directament amb la modalitat d'aigües obertes? 

Bueno yo empecé en las dos disciplinas, natación y aguas abiertas, pero acabé 

decantándome por las aguas abiertas porque me gustaba muchísimo más. 

 

 

NEDADOR PROFESSIONAL 
 D’AIGÜES OBERTES 

Actualment forma part del CN 
Marina Cartagena. 
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Com es presenta l'autoconfiança en el teu dia a dia i més ara en temps de 

pandèmia? Com afrontes la tornada? 

Bueno, yo el objetivo lo tengo en mente porque ya estoy clasificado para los Juegos 

Olímpicos entonces es como que no tengo la preocupación esta de clasificarte y luego ya 

darlo todo para la fecha final. Entonces es como que lo tengo “un poquillo más fácil” porque 

el objetivo sigue siendo dar lo máximo el día de la competición allí en los Juegos. La 

autoconfianza creo que es un factor importante de saber que cada día haces lo correcto, 

saber que das tu máximo cada día, que te esfuerzas por este objetivo. Imagino que cuando 

alguien habla de autoconfianza es que cree en sí mismo, que cree que lo que está haciendo 

es lo correcto, que se esfuerza día a día, que sabe que tiene que buscar el camino más duro, 

porque sabe que este es un objetivo duro, y tiene que pelear por ello. Para todo eso 

necesitas creer en ti. 

De quina manera consideres que tenir confiança en tu mateix ajuda a un nedador 

a rendir millor i obtenir millors resultats? 

Claro, pero no solo para rendir mejor, sino el hecho para rendir. Una persona que no cree 

en sí mismo no va a llegar a nada, nunca, porque siempre va a tener dudas cuando ocurra 

una circunstancia x, cualquier cosa, va a acabar desmoralizándose de alguna manera 

porque no conseguirá apoyarse en sí mismo. En el momento en el que te entran dudas y tú 

no crees que lo que estás haciendo es correcto, te vas a equivocar, al menos desde mi 

punto de vista. 

Creus que l'autoconfiança va jugar un paper important en els campionats del món 

de 2019 on vas aconseguir classificar-te per als Jocs Olímpics que s'havien de 

celebrar aquest any a Tòquio? 

Sí, clarísimamente. Yo era un día que lo tenía muy trabajado, es decir, yo había trabajado 

para ese día, para clasificarme, des de ya muchos años atrás haciendo trabajos de 

visualización, preparando mucho la carrera de manera estratégica y luego también los años 

de esfuerzo y entrenamiento. Y claro que jugó un papel importante porque en ese 

momento yo me enfrento a un gran número de nadadores que compiten y entrenan de la 

misma manera que yo y que quieren obtener el mismo resultado o mejor que yo. Yo en ese 

momento sabía que era capaz de estar con los mejores porque creía en mí mismo, porque 

yo sabía que lo que había trabajado era lo necesario y que había trabajado muy muy duro 
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para llegar ese momento y dar la cara, entonces sabía que las cosas iban a salir bien porque, 

exacto, tenía confianza en mí mismo. 

Com et sents abans d'una final? Creus que la teva autoconfiança es veu afectada 

d'alguna manera? 

Bueno también depende de qué competición estemos hablando porque hay veces que 

estás ahí delante y sabes que en este momento no estás preparado para dar tu máximo 

porque no hayas trabajado, no hayas descansado lo suficiente o sea una competición 

menos importante que otra. Cuando tú estás allí, aunque creas en ti mismo, sabes si lo 

estás o no lo estás, sabes si has entrenado para esto o no, entonces hay un momento en 

que sabes que van a salirte las cosas mal porque no has entrenado o has sufrido una lesión 

o cualquier tipo de circunstancias que te da a entender que no estás preparado para ese 

momento. Pero si crees que sí que has hecho todas las cosas bien, en ese momento sí que 

crees en ti mismo, de decir “no es que yo lo he dado todo, lo he hecho lo mejor posible y 

ahora va a salir el resultado”. Entonces depende también de eso, de que fecha estemos 

hablando. 

Ara ens agradaria presentar-te una situació de competició, imagina't que estàs en 

una competició important, intentes avançar a un rival, en fer-ho reps un cop que fa 

que perdis avantatge. En aquest moment veus com a poc a poc vas perdent al grup, 

com creus que et sentiries i, en conseqüència, com reaccionaries? 

Vale, en esta circunstancia me he puesto bastante yo en el papel porque suele pasar a 

menudo. Lo primero que tienes que hacer cuando ocurre, es mantener la calma. Ya de por 

sí en la carrera hay un nivel de estrés muy alto y cuando recibes un golpe también recibes 

una mayor cantidad de estrés, de agobio. Entonces lo primero es mantener la calma, si te 

han golpeado en las gafas pues ponértelas bien, saber que ahora tienes que volver a 

arrancar, y bueno ahora tienes que hacer dos cosas, tienes que ir a muerte a por él, darlo 

todo e intentar que no se escape porque si sabes que él se escapa ya no puedes luchar por 

este puesto. No sé exactamente en qué posición me ponéis porque normalmente en aguas 

abiertas es como una punta de flecha, la gente que va primero, segundo, tercero, pues 

imagino que se rompe por ahí, por la mitad, y empieza a quedarse todo descolgado. En ese 

momento solo queda ir a muerte, tienes que luchar con todo lo que tienes para intentar 

cogerlo y en ese momento yo haría eso, primero me calmaría, asumiría lo que ha pasado, 
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pero eso en nada, en segundos, no estoy hablando de mucho tiempo, si no es despertarme, 

colocarme y seguir adelante, no debes dejar que esta pequeña cosa te distraiga. 

I en aquest cas creus que l'autoconfiança influeix a l'hora de dominar i controlar 

l'estrès i l'angoixa? 

Hombre claro, bueno a ver esto son cosas que se trabajan de antes siempre, con alguien 

pues que te ayude o tú mismo dándole vueltas mucho, de saber que cuando ocurra esta 

circunstancia tienes que estar preparado para A, B, C y tener siempre un plan de ataque y 

bueno, claro en este momento si tú no confías en ti mismo no vas a ser capaz de aplicar el 

plan que tienes pensado. En el sentido de decir “he usado el plan A que era ponerme las 

gafas e ir a por él y no me está funcionando”, pues tendrás que pensar en el plan B, “pues 

nada no tengo más remedio que quedarme en el grupo y a ver si alguien le alcanza y luego 

intentar adelantar”. Entonces en este momento si tú no tienes la autoconfianza de decir 

“yo voy a por él” o “hago esto ahora”, lo que vas a realizar no te va a salir por mucho que 

lo intentes. 

Situacions d'aquestes d'estrès succeeixen molt o és alguna cosa més aviat puntual? 

Siempre, siempre ocurre algo. Es lo que pasa en mi disciplina. En mi disciplina, hay mucho 

contacto físico y siempre ocurre algo que no te esperas, pero tienes que estar adelantado 

a ese momento, ya sea que te han hundido en el giro de boya y la gente se te ha echado 

encima o que alguien te ha cogido del pie y te han tirado para atrás y han hecho que pierdas 

pues cinco o seis puestos… Entonces tienes que estar muy preparado y confiar muchísimo 

en ti de decir “no pasa nada”, que me cogen del pie y me tiran para atrás, pues recupero; 

que me dan un golpe en la cara pues bueno, tengo la cara bien dura.  

¿Per acabar, ens podries explicar algun dels reptes que més t'ha marcat 

mentalment i com ho vas superar? 

Más que un reto yo creo que lo que más me ha marcado en mi vida deportiva, quizás ha 

sido una lesión que tuve en 2016 y recuerdo que lo pasé muy mal, ni siquiera me había ido 

a entrenar fuera, es decir, estaba en casa entrenando, y fueron unos meses que se hicieron 

muy largos porque no podía entrenar, porque solo hacía piernas, porque estaba muy 

desmotivado, encima que de alguna manera fui cogiendo peso porque comía igual, pero 

no podía entrenar, y estaba muy muy desmotivado. Al final con mucha rehabilitación, 
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mucha fisioterapia, conseguí que se recuperara el hombro izquierdo creo que fue, y 

conseguí superar este problema. Esto me hizo mucho más fuerte porque nunca había 

sufrido nada de este tipo o una lesión tan grande que casi llega a operación, pero bueno 

conseguí superarla simplemente con reposo. Y ya te digo, esto me hizo mucho más fuerte, 

de hecho, cuando volví empecé a entrenar como un animal, conseguí hacer mejor marca 

en casi todas las pruebas en las que competí y aprendí muchísimo. Sobre todo, aprendí a 

tener paciencia y a confiar que lo que tenía que hacer en ese momento no era entrenar 

sino recuperarme, pero claro para eso necesitaba confiar en mí mismo y en lo que me 

decían los demás. Se aprende más de las peores decisiones que de las divertidas, siempre. 
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6.9 ALBERTO MUNÁRRIZ  

 

 

 

 

Cuando el deportista tiene autoconfianza entra en 

un punto donde sabe que está preparado, se siente 

bien y lo único que tiene que hace es demostrar que 

está listo para lo que viene. 

 

 

Per quin motiu vas decidir dedicar la teva vida a la pràctica al waterpolo? 

Fue por varias cosas que fueron sucediendo. Lo primero porque me di cuenta de que podía. 

Al final el waterpolo también te permite que tú puedas estudiar a la vez entonces hay cierta 

flexibilidad para que puedas compaginar las dos. Pero, sobre todo fueron ciertos pasos que 

se dieron, yo jugaba en Pamplona y de repente me llamó el mejor equipo de España, el 

JUGADOR PROFESSIONAL DE 
WATERPOLO  

Actualment juga al club CN 
Barceloneta. 
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Barceloneta que lleva muchas ligas ganadas y gana casi todos los títulos cada año. Fue 

entonces porque me llamó ese club porque yo nunca me había planteado dedicarme de 

manera profesional al waterpolo, aunque me gustase y compitiese en primera división. Es 

decir, me gustaba mucho, pero no tanto como para dejar mi ciudad que era Pamplona para 

venir a Barcelona a jugar. Pero en ese momento me llamaron, se me permitía estudiar y 

jugar en el Barceloneta a la vez y entonces ahí ya me empezó a apetecer. Luego fueron 

llegando otros pasos como jugar en la selección, donde vas jugando competiciones y 

torneos más importantes que como deportista te van llenando más. Al final me fui 

metiendo cada vez más y más en el juego y por eso he acabado jugando. 

Com es presenta l'autoconfiança en el teu dia a dia i més ara en temps de 

pandèmia? Com afrontes la tornada? 

Ahora yo me lo estoy tomando con bastante calma, aunque es verdad que cuando empezó 

el confinamiento sí que tuve ciertas fases de no pensar mucho en waterpolo porque 

tampoco sabía cuándo íbamos a poder jugar o cuando podríamos entrenar ni nada. 

Después empezamos a entrenar, pero no podíamos competir porque evidentemente no se 

podía viajar ni hacer nada. Pero la verdad no me estoy tomando mucho tiempo para pensar 

en el waterpolo, menos cuando estoy en el entrenamiento que si me apetece mejorar y 

hacer cosas, pero en general, tampoco me puse unos objetivos clarísimos porque al final 

creo que las cosas irán viniendo. De momento, mientras pueda entrenar, pueda centrarme 

en eso y en estar físicamente bien para cuando venga las cosas, creo que estoy en un buen 

comienzo. Luego ya, creo que si hago todo esto obviamente me ayudará porque el día que 

llegue todo, que con todo lo que está pasando llegará de repente, estar preparado y tener 

confianza en que estaré bien preparado físicamente y listo para jugar. 

De quina manera consideres que tenir confiança en tu mateix ajuda a un 

waterpolista a rendir millor i obtenir millors resultats? 

Creo que sin duda la autoconfianza es muy importante. Obviamente creo que el deportista 

pasa por muchas fases, al final hay muchas temporadas y creo que hay muchas cosas que 

pueden influir en un deportista, pero al final, seguramente, las cualidades de ese deportista 

son las mismas. Hay aspectos que pueden influenciar en el rendimiento y estas 

características, sean desde cómo se encuentra físicamente hasta como se encuentra su 
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entorno, hacen que la autoconfianza suba. Cuando el deportista tiene autoconfianza entra 

en un punto donde sabe que está preparado, se siente bien y lo único que tiene que hacer 

es demostrar que está listo para lo que viene. 

Creus que l'autoconfiança va jugar un paper important en l'any 2013 quan vas jugar 

el teu primer campionat internacional amb Espanya? 

Pues la verdad es que no, porque yo en ese momento no tenía una autoconfianza bestial 

en mí mismo. Era un momento donde yo aún no era consciente de que podía dedicarme a 

un nivel tan alto en el waterpolo y no era consciente de que podía jugar en mundiales o 

jugar en los Juegos Olímpicos. En ese momento no lo tenía tan presente, pero bueno, sí 

que era una persona que normalmente se esforzaba bastante. Tanto en los entrenamientos 

y en los partidos yo siempre lo daba todo y esto ayudó bastante en el proceso. La 

autoconfianza, yo creo que un deportista la va cogiendo sobre todo porque tiene un 

rendimiento bueno. Si este rendimiento no está es difícil tener una gran confianza en ti 

mismo y si aún no consideras que eres capaz de estar donde estás tampoco creerás en ti 

mismo. Yo en ese momento no me consideraba capaz de estar en la selección, consideraba 

que la diferencia de nivel entre los jugadores y la mía era alta, por lo que mi confianza a la 

hora de jugar y a la hora de creer que yo tenía un papel ahí no era muy alta porque no la 

tenía. 

El cambio que di yo respecto a la autoconfianza fue cuando empecé a tener un mayor 

rendimiento. Esto te da un punto de confianza en el que te das cuenta de que eres capaz 

de hacer lo que estás haciendo y obviamente creo que a la que confías en ti y en la que 

confías en que puedes hacerlo, tu rendimiento sube. Sube cuando estás bien y cuando eres 

consciente de que puedes hacerlo bien. Obviamente hay mucho trabajo detrás que es 

necesario, pero si crees en ti y tienes las cualidades puedes conseguirlo. 

Com et sents abans d'una final? Creus que la teva autoconfiança es veu afectada 

d'alguna manera? 

La confianza, al menos en mi caso normalmente va bastante ligada a mis sensaciones 

mentales y físicas que tenga. Creo que está todo un poco relacionado y es un poco extraño 

porque yo puedo estar físicamente igual un día que otro, pero si el día anterior he jugado 

mal estaré peor que si el día anterior he jugado bien, aunque este todo en la cabeza. 
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Yo antes de un partido intentaba no pensar mucho hasta que llegase el momento de jugar. 

Lo mejor que puedes hacer es sentirte preparado, saber que has hecho lo que tenías que 

hacer para estar en ese momento. Creo que al final es lo mejor que puedes hacer y en mi 

caso es lo que pienso. Es decir, pienso que he hecho más que el otro porque considero que 

entrenamos bastante y nos preparamos muy bien, por lo que al final, mi confianza parte 

de que es el otro jugador contra mi y si me tiene que ganar que me gane, que lo demuestre 

en el agua y a partir de ahí lo que tenga que pasar en el partido pasará. 

Creus que la teva autoconfiança es pugui basar també en com es troba l’equip en 

general? 

Sí, creo que también. Cuando tú confías mucho en todos los jugadores que tienes al lado, 

confías en que, tanto tú como ellos, estáis preparados y en que todo el mundo camina en 

la misma dirección, tu autoconfianza sube porque al final yo siempre tengo en cuenta cómo 

puedo ayudar al equipo y como el equipo está preparado para ganar un partido. Entonces 

creo que todo lo que va ocurriendo bueno, siguiendo el ejemplo de que, si yo el día anterior 

jugué mal, me costara más en mi cabeza sentirme preparado, pasa lo mismo con los 

compañeros porque cuanto mejor los veas, al final es más fácil que todos confíen en que 

somos capaces de jugar como equipo y que cada uno tiene que aportar lo suyo. 

Ara ens agradaria presentar-te una situació de competició, imagina't que estàs 

davant un penal decisiu per proclamar-se campions d'un mundial o uns jocs 

olímpics, et toca a tu llançar-ho, com creus que et sentiries i, a conseqüència, com 

reaccionaries? 

Primero de todo, el hecho de estar ya en una final es lo más importante y considero que 

llegar ahí significaría que he hecho bien mi trabajo. Si estoy en una final es porque 

seguramente lo hemos hecho bien y porque he hecho lo que me tocaba. Es decir, a la hora 

de tirar ese penalti considero que no tendría mucha presión porque como se dice, para 

fallar el penalti lo tienes que tirar, pero bueno al final es una situación en la que pueden 

pasar muchas cosas. Yo lo tiraré, pero también es acierto del portero, pero obviamente si 

yo ejecuto bien lo que tengo que hacer y lanzo bien el penalti, que es lo que me gustaría 

estar preparado para hacer en ese momento no tiene por qué salir mal. Pero si el portero 

también hace un buen papel y me para el penalti no me sentiría mal, aunque obviamente 
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tengas un bajón al principio, pero al final son cosas que pasan. Yo he llegado a fallar un 

penalti en cuartos de final, pero al final mi equipo ganó, entonces me dio igual haberlo 

fallado. Evidentemente si lo fallara y mi equipo perdiese pues probablemente pensaría más 

en ello, pero considero que fallar podemos fallar todos. Esto sí, siempre y cuando no haya 

hecho un error al cometer la acción porque entonces sí que me pesaría más porque ha sido 

un fallo mío como jugador. SI metiera el penalti evidentemente estaría contento por ganar, 

pero no por un tema de haberlo metido yo o no porque todo influye y un equipo al final 

gana porque cada uno aporta lo que tiene que aportar y cada uno hace bien su trabajo. 

Per acabar, ens podries explicar algun dels reptes que més t'han marcat 

mentalment i com ho vas superar? 

Un reto que tuve fue que yo vine a Barcelona en 2013 a jugar y entonces estuve un año que 

mejoré mucho, jugué muy bien en mi primer año y parecía que prometía mucho, que podía 

ser un muy buen jugador, ya que había mejorado mucho estando en Barcelona por muchos 

motivos. Al acabar el europeo del 2014 me lesioné de la rodilla y me tuvieron que operar 

una vez. Fue bastante duro porque me tuve que apartar, ya que el equipo va a lo suyo, ya 

que tienen sus partidos y competiciones y yo iba a mi ritmo porque me tenía que recuperar. 

También parece que haces mucho menos y yo por ejemplo que estaba en la universidad 

mis padres me decían que como no entrenaba tendría que sacar mejores notas e ir más a 

clase, pero al final esto es mentira porque con una lesión acabas haciendo el doble porque 

vas a entrenar lo mismo, pero tienes que ir antes para rehabilitar y hacer los ejercicios 

extras que te toquen. Esta situación se me hizo pesada y cuando tenía que volver a jugar, 

que era enero, vieron que no me había recuperado del todo y me tenían que operar otra 

vez en marzo. Hasta que estuve recuperado del todo y empecé a jugar otra vez en 

septiembre del año siguiente pasó como un año entero sin poder jugar y estar un poco 

apartado. Se hizo duro, pero también lo pude usar para otras cosas, dentro de lo que pude 

entrené bien, me preparé de otra manera, gané bastante peso con respecto a músculo que 

consideraba que me podía ir bien y pude volver de manera distinta. Volví con una 

mentalidad diferente y tenía más presente el hecho de disfrutar. Al final estas cosas pasan, 

pero hacen que te cuides más como jugador, que seas más eficaz a la hora de resolver 

problemas y que hagas más ejercicios para evitar lesiones. Creo que valoras mucho más 
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estas cosas y al final saqué algo positivo dentro de lo que cabe y eso creo que es lo más 

importante. 
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6.10 FELIPE PERRONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el waterpolo no puedes encontrar una solución 

solo, entonces casi que estás obligado a confiar en 

tu equipo. 

 

 

Per quin motiu vas decidir dedicar la teva vida a la pràctica del waterpolo? 

Porque era mi pasión, era lo que me motivaba, lo que desde pequeño me gustaba hacer. 

También estaba muy conectado al grupo de amigos y relación con el entrenador, que era 

algo que me motivaba. También es cierto que mi padre jugaba y mi hermano jugaba y eso 

también ayudó un poquito. Pero lo que es la pasión por este deporte era mi principal 

motivación. 

Empecé cuando tenía siete años y mi padre y hermano estaban jugando yo siempre me 

quedaba en el agua sin mucho que hacer. Como todos, empecé con la natación y después 

empecé a jugar con la pelota. 

JUGADOR PROFESSIONAL DE 
WATERPOLO  

Actualment juga al CN Barceloneta. 
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Com es presenta l'autoconfiança en el teu dia a dia i més ara en temps de 

pandèmia? Com afrontes la tornada? 

Yo creo que al final lo que hace el deporte es que te testea toda tu vida, es como si tú 

hicieras un examen cada día, y sobre todo el fin de semana cuando hay partido. Entonces, 

de algún modo te vas creando mecanismos para afrontar los retos y eso te va generando 

seguridad porque te acostumbras a perder, te acostumbras a ganar y ves la importancia del 

esfuerzo. Así que con la pandemia te lo tomas casi como un reto más y te planteas que 

puedes hacer para llegar mejor que los demás, para entrenar más que los demás. Vas 

aplicando los mecanismos utilizados a lo largo de la temporada a esta situación que nos 

encontramos ahora. 

De quina manera consideres que tenir confiança en tu mateix ajuda a un 

waterpolista a rendir millor i obtenir millors resultats? 

Sí. Como deportista si no tienes autoconfianza es casi imposible porque estás 

constantemente siendo testeado entonces la autoconfianza es lo que te da este empuje, lo 

que te da esta fuerza para afrontar los retos, sea una pandemia, sea el deporte, sea la vida. 

Por ejemplo, si durante la temporada llevamos una racha de malos partidos tienes que 

aprender a tener autoconfianza para remontar y esto lo vas viviendo durante toda tu 

carrera deportiva. 

A més, creus que en el waterpolo també és important la confiança en l’equip? 

Sí, porque es un deporte con una característica singular que por ejemplo el futbol o el 

baloncesto no tiene, y es que puedes coger el balón y correr solo con él, pero en cambio 

en el waterpolo no puedes, tienes que pasar sí o sí. Todo esto te genera una confianza en 

el equipo que es necesaria porque si no es completamente imposible jugar. En el waterpolo 

no puedes encontrar una solución solo, entonces casi que estás obligado a confiar en tu 

equipo. 

Creus que l'autoconfiança va jugar un paper important en la final de campionat del 

món de Gwangju de 2019, on vau aconseguir proclamar-subcampions contra Itàlia? 

Sí. Creo que la autoconfianza no es solo hacia la victoria, es también saber que si pierdes 

no pasa nada, sino que vas a seguir entrenando y tendrás otras oportunidades. Creo que 
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orientar la autoconfianza solo al éxito es un error y creo que por ejemplo en 2019 y a lo 

largo de estos dos últimos años hemos tenido la seguridad que quizás no hace falta dar una 

excesiva importancia a cada partido o cada campeonato. Es importante tener la 

autoconfianza de que hemos hecho lo mejor y no una autoconfianza que te genere presión 

o una obligación a ganar. Encontrar este equilibrio como equipo es difícil, pero creo que lo 

hemos encontrado. 

Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros en cada partido y el resultado será el que será, 

depende de muchas cosas, pero insisto en que es necesaria la autoconfianza de que has 

hecho todo lo que has podido para llegar de la mejor manera posible y no una 

autoconfianza para tener la presión de ganar todos los partidos porque eso no te lleva a 

ningún lado porque al final ganas si haces las cosas bien. Entonces es una autoconfianza de 

centrarse en hacer cada detalle y cada preparación. 

Com et sents abans d'una final? Creus que la teva autoconfiança es veu afectada 

d'alguna manera? 

Yo creo que casi todos tenemos dos cosas: la visualización del partido y el diálogo interno 

(esta última siendo muy frecuente). En esta última está la importancia en que te dices a ti 

mismo. Aquí es donde te empiezas realmente a construir la autoconfianza, la motivación y 

las ganas. Es decir, no es bueno ir diciéndote cosas malas a ti mismo. Por eso, yo antes de 

un partido lo que intento es cuidar este diálogo interior e intento crear mensajes positivos, 

mensajes para centrarme en el proceso y no tanto en el resultado porque al final el 

resultado depende del proceso entonces creo que es necesario centrarse en hacer las cosas 

bien. 

Ara ens agradaria presentar-te una situació de competició, imagina't que estàs 

davant un penal decisiu per proclamar-se campions d'un mundial o uns Jocs Olímpics, 

et toca a tu llançar-ho, com creus que et sentiries i, a conseqüència, com 

reaccionaries? 

Esta situación la he vivido en los últimos cinco campeonatos y lo primero que hay que hacer 

en este momento en que te asustas cuando todos te están mirando es decirte: yo me lo 

merezco y yo voy a meter este gol. Luego se necesita una calma para poder ejecutar bien 

el movimiento porque muchas veces estás pensando todo el rato en que vas a meter y no 
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estás pensado realmente en donde crees que vas a chutar o cómo vas a lanzarlo, que es lo 

más importante. Todo esto exige una calma porque si no es como una lotería. Yo 

personalmente, esta calma la consigo a través de esta primera conversación de pensar que 

me lo merezco y luego a través de la concentración y ejecución del movimiento. 

Per acabar, ens podries explicar algun dels reptes que més t'ha marcat mentalment 

i com ho vas superar? 

Yo creo que hay un proceso curioso en el deporte donde un joven empieza jugando sin 

tener la presión de los resultados y va a jugar tranquilo porque nadie espera nada de él. 

Pero luego hay un momento donde las cosas empiezan a salir bien y ahora cada vez que va 

a jugar alguien espera algo de él y el de sí mismo y yo creo que este es el momento más 

difícil en el deporte. Por ejemplo, jugadores como Messi van al campo cada partido y 

millones de personas siempre están esperando algo de ellos. Esto, a otra escala, también 

me paso a mí, donde empiezas de niño a jugar bien y cada vez vas jugando mejor y a 

consecuencia cada vez van esperando más de ti. Luego hay un momento de consolidación, 

que es cuando realmente tu autoconfianza es más estable, cuando ya eres consciente de 

lo que puedes hacer, ya no te importa tanto la opinión de los demás y en consecuencia te 

marcas más tu camino. Normalmente la autoconfianza se merma a partir de tus propios 

pensamientos sobre que va a pensar la gente cuando lo haces mal, pero luego llega un 

momento donde tienes esa seguridad y ya no le das importancia a los demás. Por esto, yo 

creo que un reto que yo he superado en mi carrera y me ha marcado ha sido justamente 

poder hacer este cambio de sentirme más seguro y tener más autoconfianza. Ahora bien, 

esto también ha de ser continuo porque si no lo cuidas lo puedes perder, así que cada 

momento es un ejercicio diario. Perder la autoconfianza es muy fácil y como no tengas unos 

mecanismos y una fuerza es muy fácil que se te escape algo y al final sin darte cuenta te 

metas en un bucle del que te cueste salir. 
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6.11 RICKY RUBIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autoconfiança és una cosa que has d'anar 

treballant 

 

Per quin motiu vas decidir dedicar la teva vida a la pràctica del bàsquet? 

Doncs quan vaig començar a jugar a bàsquet realment no m'esperava dedicar-me a això. 

Vaig començar a fer esport perquè m'agradava molt. Vaig començar a fer futbol, bàsquet, 

tenis, piscina... finalment vaig decidir el futbol i vaig canviar al bàsquet perquè bé, 

m'agradava més el bàsquet i a part la meva família tota jugava a bàsquet i això influenciava 

crec. I al final doncs amb catorze anys em va venir l'oportunitat de començar a jugar amb 

els professionals i després ja va anar cap amunt. Però realment en cap moment em vaig 

plantejar que aquesta seria la meva vida. Ha estat una mica tot a remolc de les 

conseqüències del que m'ha anat passant. De jugar amb el primer equip quan tenia catorze 

JUGADOR DE BÀSQUET PROFESSIONAL  
Actualment juga a l’NBA en el 

Minnesota Timberwolves. 
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anys i després ja amb 18 fitxar pel Barça i amb 20 ja a l'NBA. I mai em vaig pensar que 

aquesta seria la meva vida en un futur. 

Com es presenta l'autoconfiança en el teu dia a dia i més ara en temps de 

pandèmia? Com afrontes la tornada? 

Doncs l'autoconfiança és una cosa que has d'anar treballant jo crec, és una cosa que mai 

para que és diari i que al principi pots tenir-ne més o menys, però jo crec que es va trencant 

l'autoconfiança per conseqüències de moments i coses que et van passant i l'has de 

treballar per tenir-la amb força. Perquè és el que em dius no?, passen moltes coses 

externes que no pots controlar i que et poden afectar en això. Des d'una pandèmia ara 

mateix que hem de parar tots i a més el cap que no para i vas pensant, i després has de 

tornar a arrencar, és difícil. Jo crec que per naturalesa som una mica negatius. Tenim molts 

pensaments negatius i això hem de saber captar-los, escoltar-los, perquè molts ens poden 

ajudar, ja que a vegades pensem que la crítica és important, però l'autocrítica és la més 

poderosa en aquest sentit i et vas parlant a tu mateix negativament. Et pots enfonsar, però 

al final també això et pot ajudar si ets suficientment fort i conscient de com funciona tot 

això a motivar-te i ajudar-te a entrenar encara més a superar tot això i a estar més amb una 

autoconfiança que has d'anar treballant. 

De quina manera consideres que tenir confiança en tu mateix ajuda a una atleta a 

rendir millor i obtenir millors resultats? 

Sí, sens dubte. Crec que és una de les coses que s'haurien de treballar més. Al final tu pots 

anar a entrenar i, a mi m'ha passat, a mi personalment i a molts companys també els he 

vist que entrenant i estant al nivell els veus molt bé i després ja pel que fa a les competicions 

i on has de rendir no ho fas. I per molt que entrenes i veus, per exemple en el món del 

bàsquet en què estic jo, entrenes el tir i veus que entra i va molt bé, però arriba un moment 

en què arriba el partit i no entra no?, i a vegades no és tema que no en sàpigues o que no 

tens aquest do si no és tot de cap que no et deixa estar tranquil. 

O sigui, tu creus que potser s'hauria de fomentar i practicar més, l'autoconfiança? 

Crec que és un tema que realment s'està practicant més últimament. És un tema psicològic 

al final i crec que ara s'està practicant més. Els equips vaig veient que cada cop afegeixen 

una persona especialitzada en això per millorar i per parlar-ho. Al final sempre volem més. 
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En tots els equips professionals encara ho veiem més de què sempre la millora intenta 

apuntar al màxim no? Jo quan vaig entrar, ara fa ja quinze anys, en l'àmbit professional, no 

hi havia ni un nutricionista, ni un psicòleg, hi havia tres entrenadors i un preparador físic i 

ara a l'equip que no són ni els jugadors ni l'entrenador principal, cada cop es va fent més 

gran. Com et dic, ara ja hi ha doncs un nutricionista, hi ha un psicòleg, hi ha l'ajudant del 

preparador físic que ajuda als fisioterapeutes... Es van afegint moltes peces i crec que una 

de les que més brilla és aquesta no?, el "coaching", l'entrenador de la part psicològica en 

un equip que és molt important. 

Creus que l'autoconfiança va jugar un paper important en el mundial del 2019 

quan, a més de guanyar la medalla d'or, vas proclamar-te MVP del campionat? 

Sí, i és dels tornejos que més m'he preparat en aquest sentit en respecte a l'autoconfiança. 

Vaig fer molts exercicis mentals, des de meditar cada dia, obligat quasi els dies que no volia, 

a escriure en un diari cada dia les sensacions, els pensaments negatius escrits i l'endemà 

me'n reia d'ells i podia controlar-los una mica millor, després veure les conseqüències d'un 

estiu que vaig viure molt intens quant a tecnificacions, i dins la pista, parlant amb gent de 

confiança les meves coses, de com sortirà el partit, de com sortirà això, com sortirà l'altre, 

si físicament estic ben preparat, petites molèsties que vaig tenir... les anàvem retocant i 

parlant. Per a mi va ser el torneig més intens quant a preparació fora de pista sobretot en 

l'autoconfiança, i que també va sortir millor que pot estar relacionat i no sempre que et 

preparis així sortirà, crec, tan bé com em va sortir, però sí que és veritat que vaig estar 

preparat per l'èxit i va sortir. 

Com et sents abans d'una final? Creus que la teva autoconfiança es veu afectada 

d'alguna manera? 

Amb l'experiència vas retocant coses, vas deixant les coses que funcionen i les que no les 

vas millorant en aquest sentit. Més o menys ho he contestat a la resposta anterior no?, més 

o menys és això, amb el temps vas millorant i mirant de millorar el que no funciona i de 

continuar igual amb les coses que sí que funcionen. Abans d'un partit, doncs, més o menys 

la preparació que em vaig fer en el mundial és el que intento seguir el que faig ara. I cada 

any es van afegint petites coses i petites tècniques. Tot va millorant i vas podent veure que 

les coses funcionen. Al final, van bé els estudis per veure el que funciona generalment, però 
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cadascú s'ho ha de personalitzar molt. És com en el cas de les dietes, per exemple. No totes 

les dietes funcionen igual a tothom, sí que hi ha regles bàsiques que poden funcionar 

generalitzades, des que el sucre no funciona, o que l'alcohol tampoc ha de ser abusiu en 

una dieta. Cada dieta funciona per a una persona específica, doncs passa el mateix amb el 

tema mental. 

Ara volem presentar-te una situació de competició, imagina't que estàs en una 

final important, el teu equip perd d'1 punt i, quan falten 3 segons et passen la 

pilota en camp ofensiu, com creus que et sentiries i, a conseqüència, com 

reaccionaries? 

Doncs a mi m'agrada. M'agraden aquests moments perquè al final tu entrenes i treballes 

perquè les coses surtin bé per moments com aquests en què la pressió doncs, no sé si la 

paraula seria dir que m’animo, però jo crec que al final la pressió em fa estar molt més 

concentrat i amb més ganes d'afrontar-ho. Sí que és cert que a l'esport les conseqüències 

que surti bé o malament te les pots prendre d'una manera o d'altra no? O sigui, si surt 

malament pots enfonsar-te i tenir més por a la següent, però la forma, jo crec, que s'ha 

d'afrontar és a aprendre del que ha sortit malament i intentar millorar. I, al final, si tu has 

fet el moviment, o has fet la jugada que tu creies en aquell moment i que t'han manat i que 

heu entrenat i en aquell moment no ha entrat la pilota, l'has perdut o el que sigui, i tu 

estaves segur que aquell era el moment correcte, no tens per què capficar-t'hi. No sempre 

sortiran les coses bé. I en el cas que surti bé tampoc créixer-te pensant que sempre sortiran 

bé. Al final, han sortit bé perquè ho has entrenat, ho has millorat en aquest aspecte, però 

ho has de seguir treballant, perquè no vol dir que perquè et surti un cop et sortirà sempre. 

Per acabar, ens podries explicar algun dels reptes que més t'ha marcat mentalment 

i com ho vas superar? 

Bé, molts. Però al final un de personal. L'any 2016, la meva mare va morir de càncer després 

de lluitar durant 4 anys. I jo havia de marxar a uns jocs olímpics dos mesos més tard i 

realment no volia. Encara a vegades penso si hauria d'haver anat o no. Però al final el que 

dèiem, una mica la pressió, la vida segueix, però en aquell moment no en tenia ganes 

d'anar. Vam guanyar medalla, vam guanyar la medalla de bronze, però jo personalment no 

vaig quedar molt satisfet d'estar a un lloc on no volia estar en aquell moment. Vaig 
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aprendre a haver de prendre les decisions que realment sentia i no pel que opinaren els 

altres o que podrien opinar. Jo en aquell moment m'hauria agradat dir que no volia anar a 

uns jocs olímpics, que podia haver rebut moltes crítiques o haver pensat moltes coses, però 

al final és el que sentia jo en aquell moment. Després també tenia l'enveja de si no hi anava 

i aconseguien la medalla doncs de no poder tenir-la jo... Al final hi ha moltes coses que 

ocorren i que són conseqüència de la pressió nostra mateixa, o el que et dic, enveja 

mateixa. Però al final hem de fer i actuar segons nosaltres ens sentim en el moment, també 

sabent les conseqüències que tenen no? Com quan diuen, no vull seguir jugant més a 

bàsquet, però al final al cap d'un any ho trobes a faltar i vols tornar. Has de ser conseqüent 

amb les decisions que prens i has de pensar-ho molt. 

 

6.12 ANÀLISI DELS RESULTATS 

Gràcies a aquestes entrevistes, hem pogut parlar amb esportistes professionals, amb molta 

experiència, que ens han ajudat a resoldre diverses qüestions envers la finalitat del nostre 

treball. Podem afirmar que, segons els entrevistats, l’autoconfiança és un factor molt 

necessari per poder rendir al màxim. Tots els esportistes han confirmat que, en menor o 

major nivell, l’autoconfiança és un element que els ha ajudat molt a l’hora d’afrontar 

reptes, com per exemple, competicions, entrenament i fins i tot, reptes personals, tant 

físics com psicològics. Per acabar, també hem pogut observar, que els esportistes que 

juguen en equip, creuen que la confiança, recíproca, entre els components del grup i els 

propi esportista, ajuda a augmentar la seva pròpia autoconfiança.  

En conclusió, és important considerar, que pels esportistes entrevistats, totes les 

adversitats amb què s’han anat trobant al llarg de les seves carreres han fet que la confiança 

que tenen en ells mateixos augmenti.  
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7. SEGONA ENQUESTA 

Per poder complementar les entrevistes, vam decidir elaborar una enquesta enforcada 

inicialment a esportistes professionals únicament. Vam decidir enfocar-la a aquest públic, 

pel mateix motiu que vam decidir fer les entrevistes. Consideràvem que la seva opinió seria 

clau per contrastar la nostra hipòtesi inicial. Vam enviar correus a institucions, clubs i 

federacions amb la finalitat de poder arribar al màxim nombre d’esportistes, tot i això, no 

vam aconseguir cap resposta positiva. Per aquest motiu vam decidir agafar un altre camí i 

per això vam demanar als esportistes els quals havíem fet les entrevistes si podien reenviar 

la nostra enquesta a companys seus. Molt amablement ens van respondre i ens van dir que 

ho farien sense problemes. A més, ens vam adonar que l’opinió de psicòlegs esportius i 

entrenadors també ens seria molt útil i per això vam considerar important afegir un filtre 

en l’enquesta per poder tenir en compte les seves respostes. Per tal d’aconseguir més 

respostes d’esportistes i poder arribar a aquests psicòlegs i entrenadors, vam penjar 

l’enquesta a les xarxes socials.  
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1. Quina relació tens amb l’esport? 

 
 

TOTAL % 

Esportista professional 73 54,07 

Entrenador 60 44,44 

Psicòlegs 2 1,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En el cas de ser esportista, quin esport practiques? 

 TOTAL % 

Golf 17 23,29 

Handbol 1 1,37 

Bàsquet 12 16,44 

CrossFit 2 2,74 

Waterpolo 7 9,59 

Natació 26 35,62 

Esquí alpí 2 2,74 

Ciclisme 3 4,11 

Cal·listènia 1 1,37 

Triatló 1 1,37 

Gimnàs 1 1,37 
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3. Què creus que és més important, tenir actituds o tenir aptituds? 

 

Respostes   d’ ESPORTISTES 

  TOTAL % 

Actituds 65 89,04 

Aptituds 8 10,96 
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4.Quines tres actituds consideres més importants? 

Respostes   d’ ESPORTISTES 

  TOTAL % 

Constància 56 28,72 

Autoconfiança 39 20,00 

Humilitat 38 19,49 

Positivisme 31 15,90 

Implicació 22 11,28 

Serietat 6 3,08 

Empatia 3 1,54 

 

Respostes   d’ ENTRENADORS I PSICÒLEGS 

  TOTAL % 

Actituds 56 90,32 

aptituds 6 9,68 
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Respostes   d’ ENTRENADORS I PSICÒLEGS 

  TOTAL % 

Constància 43 26,06 

Autoconfiança 34 20,61 

Humilitat 24 14,55 

Positivisme 13 7,88 

Implicació 29 17,58 

Serietat 8 4,85 

Empatia 14 8,48 
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5.Què és més important, confiar en un mateix o confiar en els altres? 

Respostes   d’ ESPORTISTES 

  TOTAL % 

Confiar en un mateix 60 82,19 

Confiar en els altres 13 17,81 

 

 

Respostes  d’ ENTRENADORS I PSICÒLEGS 

  TOTAL % 

Confiar en un mateix 48 77,42 

Confiar en els altres 14 22,58 
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6.Com valoraries el teu grau d’autoconfiança en els altres? Sent 0 poc i 5 molt. 

Respostes   d’ ESPORTISTES 

  TOTAL % 

0 1 1,37 

1 1 1,37 

2 4 5,48 

3 22 30,14 

4 31 42,47 

5 14 19,18 

 

 

Respostes  d’ ENTRENADORS I PSICÒLEGS  

  TOTAL % 

0 0 0,00 

1 1 1,61 

2 2 3,23 

3 14 22,58 

4 33 53,23 

5 12 19,35 
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7.Com valoraries el teu grau d’autoconfiança? Sent 0 poc i 5 molt. 

Respostes   d’ ESPORTISTES 

  TOTAL % 

0 1 1,37 

1 0 0,00 

2 10 13,70 

3 17 23,29 

4 33 45,21 

5 12 16,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostes  d’ ENTRENADORS I PSICÒLEGS 

  TOTAL % 

0 0 0,00 

1 1 1,61 

2 0 0,00 

3 19 30,65 

4 27 43,55 

5 15 24,19 
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8. Algun cop, la teva autoconfiança s’ha vist afectada negativament? 

Respostes   d’ ESPORTISTES 

  TOTAL % 

Si 61 83,56 

No 12 16,44 

 

 

 

Respostes  d’ ENTRENADORS I PSICÒLEGS 

  TOTAL % 

Si 56 90,32 

No 6 9,68 
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9. En quina mesura creus que l’esport ajuda a augmentar l’autoconfiança? Sent 0 poc i 10 

molt? 

Respostes   d’ ESPORTISTES 

  TOTAL % 

5 1 1,37 

6 4 5,48 

7 6 8,22 

8 28 38,36 

9 12 16,44 

10 22 30,14 

 

 

Respostes  d’ ENTRENADORS I PSICÒLEGS 

  TOTAL % 

4 1 1,61 

5 3 4,84 

6 1 1,61 

7 11 17,74 

8 14 22,58 

9 12 19,35 

10 20 32,26 
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7.1  ANÀLISI DELS RESULTATS: 

En termes generals, podem dir que la gran majoria dels enquestats creuen que, per un 

esportista, és més necessari tenir actituds que aptituds. (89% dels esportistes i 90% dels 

entrenadors). Després, per poder tenir una resposta més concreta, vam preguntar a aquells 

que creien que les actituds eren més importants, quines en concret. La majoria van 

respondre constància i autoconfiança, tant en esportistes com entrenadors. Però, en 

aquesta pregunta podem començar a trobar alguna diferència quan veiem que els 

esportistes consideren més important la humilitat i el positivisme i en canvi, els 

entrenadors la implicació, la serietat i l’empatia. Seguidament, en la pregunta on se’ls 

demana si consideren més important l’autoconfiança o la confiança en els altres, els dos 

grups d’enquestats consideren més necessari confiar en un mateix. 

Tot seguit, podem deduir que la gran majoria, tant d’esportistes com psicòlegs, confien tant 

en els altres com en ells mateixos, tot i que els entrenadors en confien una mica més. A 

més a més, podem confirmar que la gran majoria dels enquestats, en els dos grups, algun 

cop han vist afectada negativament la seva autoconfiança, però els entrenadors (90%) més 

que els esportistes (84%). Per acabar, podem observar com la gran majoria d’esportistes, 

entrenadors i psicòlegs creuen que la pràctica d’esport ajuda a augmentar l’autoconfiança. 

En conclusió, podem afirmar que l’autoconfiança juga un paper molt important en el dia a 

dia d’esportistes professionals i a més, gràcies a aquesta enquesta hem pogut avaluar si 

l’esport ajuda a augmentar l’autoconfiança. 
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8. CONCLUSIÓ 

Un cop finalitzat el nostre treball de recerca, titulat: “La influència de l’esport en 

l’autoconfiança” podem dir que hem pogut assolir els objectius inicials. Durant el procés 

d’aquest projecte hem pogut endinsar-nos en el món de l’autoconfiança, augmentar els 

nostres coneixements sobre aquesta i aprendre les repercussions que té en la vida d’una 

persona i més concretament, en la d’un esportista. 

 

A part, hem sigut capaces de posar-nos amb contacte amb esportistes per poder dur a 

terme la part pràctica i així complementar la teoria per comprovar si és certa. Tot i això, no 

hem pogut realitzar les entrevistes tal com havíem pensat en un principi. Inicialment, la 

nostra idea era fer-ne algunes presencials per tal de poder introduir una dinàmica que 

avalués lúdicament l’autoconfiança dels esportistes. La pandèmia de la COVID19 ens ha 

obligat a buscar una alternativa, ja que no ens podíem trobar de forma presencial, i 

adaptar-nos a la situació. Nogensmenys, tot i no haver pogut dur a terme aquesta dinàmica, 

hem sabut tirar endavant el treball, decidint fer les entrevistes de manera telemàtica i 

aconseguir, igualment, els resultats que necessitàvem. 

 

Per acabar, podem dir que hem pogut confirmar la nostra hipòtesi inicial: l’esport ajuda a 

una persona a augmentar la confiança en ella mateixa. A més l’esport individual i d’equip 

tenen repercussions diferents en la confiança tant en els altres com en un mateix. 

  

Així doncs, en conclusió, valorem molt positivament l’experiència. La realització d’aquest 

treball no només ens ha fet augmentar els nostres coneixements teòrics, sinó que ens ha 

fet anar més enllà dels aspectes estrictament acadèmics i guanyar altres capacitats, com 

per exemple, organització, constància, comunicació i paciència.  

Cada vegada, la importància de l’autoconfiança és més present en la nostra societat, 

sobretot en les generacions més joves. Per això, creiem que la confiança en un mateix 

hauria de treballar-se més. Gràcies a la nostra recerca, hem pogut afirmar que l’esport 

ajuda a augmentar-la. Així doncs, donem valor a l’entrenament d’aquesta actitud i 

encoratgem a realitzar-ho a través de l’esport.  
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La confecció d’aquest treball de recerca no hauria estat possible sense un seguit de 

persones que ens han ajudat i guiat en aquest procés.  

Primer de tot, voldríem donar les gràcies al nostre tutor pel seu suport, interès i dedicació 

en el nostre treball. 

A tots els esportistes professionals, psicòlegs i entrenadors que han dedicat una estona del 
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11. ANNEXOS: 

ANNEX 1: “MODEL GOLEMAN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2: CALENDARI PROVISIONAL PREVI AL TREBALL 
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ANNEX 3: FOTOGRAFIES AMB ELS ESPORTISTES ENTREVISTATS 
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