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COMPARTIR PSICÒLEG 
Joan Vives Ribó 
 
Tots, desgraciadament, som usuaris de metges, ja treballin com a privats, ja treballin a la 
sanitat pública. I la veritat, crec que no ens plantegem si aquell metge amb qui dipositem més 
o menys confiança,  el compartim amb desenes, centenars o milers de pacients. Ho assumim 
com a normal, sense qüestionar-ho. 
 
Crec que passa igual amb la gent que va al psicòleg, si bé poden aparèixer certes reticències 
en el cas que els pacients es coneguin entre si. Suposo que llavors, si realment es donen 
aquests recels, ha de ser el professional qui s’encarregui de convèncer al pacient de la seva 
professionalitat i de la confidencialitat de la informació, i així tranquil·litzar-lo. 
 
Però anem a concretar més. En el cas d’un psicòleg de l’esport, que, posem per cas, treballi 
amb diferents esportistes d’un mateix esport (i a més minoritari, per posar-ho més difícil), 
com creieu que ha de reaccionar quan un dels seus esportistes no se sent còmode pel fet que el 
“seu” psicòleg també treballa amb altres, coneguts i rivals? 
 
La resposta lògica és la mateixa que abans: convencent-lo de la seva professionalitat, de la 
confidencialitat, assegurant que no hi haurà cap traspàs d’informació, etc. Primera raó. 
 
Això pot estar bé. Però potser no és suficient. Segurament caldrà educar aquest esportista i 
comentar-li que això és habitual en segons quin àmbits. No hi ha gaires psicòlegs de l’esport, 
encara menys que estiguin ben acreditats (col·legiats, donats d’alta, amb certificació 
específica), encara menys experts (coneixedors del món esportiu i de l’alta competició), i 
segurament encara menys especialistes en aquell esport concret. Per tant, és normal que els 
esportistes d’aquell esport vagin a parar a aquell especialista. En contra de les reticències que 
pot donar aquest fet, això aporta la seguretat que s’està amb un professional que sap de què va 
el tema. Segona raó. 
 
I per si de cas l’esportista no queda convençut, se li poden donar referents coneguts, 
d’esportistes d’elit que comparteixen psicòleg tot i ser rivals. La llista és llarga i podríem 
començar pels tennistes més bons del món. Segur que aquest esportista temorós en coneix uns 
quants, i inclòs els deu haver vist jugar per televisió. Tercera raó. 
 
Bé. Tema solucionat. Sembla que hem convençut a l’esportista. De totes maneres, no hem de 
menystenir el temor del nostre client, sinó aprofitar-lo i aprendre de l’experiència. Això ens 
pot tornar a passar. Per tant, cal que avisem amb antelació? És a dir, quan agafem un 
esportista d’un esport on nosaltres treballem amb altres esportistes, l’hem d’avisar 
(evidentment sense haver de revelar els noms)?  
 
No sé si per algú això es pot convertir en un dilema. Potser el més senzill és evitar 
suspicàcies, treballar amb transparència (tenint en compte els límits de confidencialitat 
marcats amb els clients), però amb impermeabilitat d’informació tècnica i personal.  
 
I sí: potser avisar abans, en el moment de fer el contracte conductual, de cara a evitar 
problemes o sorpreses posteriors. No sigui que amb les tres raons no en tinguem prou. Encara 
que, tot i així, sempre ens queda derivar-lo cap a un bon professional i col·lega. 


